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Vecht of het 16de-eeuwse loden briefzegel van de Venetiaanse

lezers. Je zou haast kunnen zeggen: zonder Hilde waren we

doge Pietro Lauredano dat is gevonden in een slootje in

niet op het idee voor de oprichting van dit centrum gekomen!

Bovenkarspel, we willen alles delen met de Noord-Hollandse

En daarom wil ik hierbij graag de naam van ons nieuwe

bevolking. En die prachtige 8ste- eeuwse waterput uit Heiloo,

archeologisch centrum bekendmaken: het ‘Huis van Hilde’.

daarvan kan ik melden dat die straks, geheel geconserveerd
en gerestaureerd, in onze permanente tentoonstelling in het

Over goed een jaar is het ‘Huis van Hilde’ klaar. Een groot

nieuwe centrum te zien zal zijn.

deel van de vondsten waarover u in de kronieken al hebt
kunnen lezen zal daar gehuisvest worden.

We hebben overigens lang nagedacht over de vraag hoe we

Ik zou zeggen: we zien elkaar daar! Om te

het nieuwe archeologiecentrum zouden noemen. Technische

beleven, te genieten en het verhaal van onze

titels als ‘Het archeologisch informatiecentrum’ vonden we

provincie steeds completer en toegankelijker

te stijf en te wetenschappelijk en ‘depot’ was ons te statisch

te maken.

en te bewaarachtig. We willen dat het nieuwe gebouw een
naam krijgt die staat voor het verleden, voor de ontvangst
van publiek, voor het Oer-IJ, voor de iconische mensfiguren
die we gaan laten zien en waarin ook de vorm van het
ontwerp doorklinkt. Vlakbij ons nieuwe centrum, ongeveer
een kilometer ervandaan, is in 1995 een 4de-eeuwse vrouw
‘Hilde’ gevonden. De tentoonstelling over haar persoon
‘Schatten onder je voeten’ en het boek ‘Het land van Hilde’
trokken tienduizenden, ja honderdduizenden bezoekers en

‘Hilde’
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De eerste paal op het terrein waar het ‘Huis van Hilde’ zal verrijzen.
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Uitsnede uit de kaart van
C. Drebbel (1597) met het
riooltracé langs de
Nieuwesloot.

L=Lombardsteeg,

B=Van den Boschstraat,
D=Doelenstraat.

De archeologische begeleiding vond plaats in nauwe
samenwerking met de aannemer.

Alkmaar | Gedempte Nieuwesloot
In de eerste helft van 2012 werd langs het
bestaande riool in de hele lengte van de straat
een infiltratieriool gelegd voor verbetering
van de afwatering, tegelijk met twee kunst
stof mantelbuizen voor kabels/leidingen. De
Nieuwesloot, gedempt in 1863, was ooit een
zeer lange stadsgracht die van oost naar west
liep, met aan beide einden een haakse bocht
noordwaarts waar hij met noord-zuidlopende
grachten (langs de Paardenmarkt en langs
de Korte Nieuwesloot) was verbonden met de
vestgracht buitenom de stad. Vóór de demping
bevond de gracht zich onder de noordhelft van
de tegenwoordige straat. Bruggen voerden
naar de Lombardsteeg en de Doelenstraat,
naar een groepje huizen halverwege en naar
het riante laat-16de-eeuwse woonhuis de Hof
van Sonoy.

Het bestaande hoofdriool was in het midden
van de straat aangelegd, ongeveer tegen (of
deels door) de resten van de zuidelijke kade
muur van de gracht. Omdat het infiltratie
riool er aan de zuidkant naast kwam, was
hier de unieke kans om in de zuidwand van de
nieuwe sleuf over honderden meters afstand
de bodemopbouw te bestuderen. In de voor
bereidingen was in het bestek de archeolo
gische begeleiding opgenomen en in de
praktijk verliep de samenwerking met de
gemeentelijk opzichter Martin Ruijmgaart en
de aannemer firma Van de Bult uitstekend.
Het infiltratieriool bestond uit 6 m lange
buiselementen met poreuze wand, de
mantelbuizen uit elementen van 12 m. De
sleuf werd in gedeelten aangelegd: telkens
werd een nieuw stuk van 12 m uitgegraven, de
buizen erin gelegd, de sleuf weer aangevuld

en dan het volgende stuk van 12 m, etc. Door
dat telkens zulke lange stukken ontgraven
werden, kon de begeleiding grotendeels
zonder oponthoud voor het werk plaats
vinden. Alleen de vondst van een bijzondere
waterput zorgde op enig moment voor enkele
uren vertraging. De meeste problemen waren
er voor rioolbouwers en archeologen door de
ontelbare kruisende kabels, leidingen en
huisriolen, instabiele putwanden en soms
barre weersomstandigheden.
Het zuidprofiel is stukje bij beetje gedocumen
teerd, waarbij al snel bleek dat de bovenste
1,5 tot 2 m bestond uit diverse oude aan
plempingen van de gracht, die kennelijk tot
de 17de eeuw een paar meter breder was
geweest. In deze aanplempingen werden tien
tallen haakslopende 18de- en 19de-eeuwse
bakstenen huisriolen gedocumenteerd;
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Onderzoek van de zuidelijke putwand (linkerzijde).

Delen van een 17de- of 18de-eeuws bruggenhoofd. Rechts het

Houten palen en ligger en (rechtsvoor) vlechtwerk in en onder

steevast gesitueerd langs de oude perceel
grenzen aan de zuidkant van de Nieuwesloot.
Het eerste deel van de sleuf, bij de Korte
Nieuwesloot en het Hofplein, werd slechts
1,5 m diep aangelegd en leverde niet veel
bijzonderheden op. Het laatste 1/3 deel leverde
evenmin iets op, omdat de natuurlijke bodem
even voor de Doelenstraat omhoog komt, waar
door er onderin de sleuf alleen nog maar
schoon zand was te zien.
De kade van de gracht werd meermalen
gedocumenteerd, ook al waren hele gedeelten
destijds voor het betonnen hoofdriool ver
wijderd. Onder de kade zat een grenenhouten
onderbouw bestaande uit een 3 cm dikke
verticale plankenwand, met horizontale
balken gekoppeld, met daarbovenop een
grenen grondplaat als onderlaag voor de
gemetselde kade van 80 cm dik. De baksteen

en het fijne cement wijzen op een 18de- of
19de-eeuwse datering.
Er werd een bruggenhoofd gevonden in de
vorm van een nis voor een draaiend brugdek
bij het Hof van Sonoy. De oude brug stak over
naar de zuidoosthoek van de tegenwoordige
binnenplaats. Deze brug staat al getekend op
de oudste stadsplattegrond van Jacob van
Deventer uit circa 1561. Toen stond op de plek
van het Hof van Sonoy nog een gebouwen
complex van het klooster De Witte Hof dat in
1482 is gesticht, mogelijk in een al bestaand
pand. De baksteensoort (24x10, 5x5 cm) kan
op een 15de-eeuwse datering van de brug
wijzen.
Van de bruggen bij de Lombardsteeg en de
Doelenstraat was door de kruisende diepe
riolen, buizen en kabels niets meer over.
Een deel van een bruggenhoofd kwam

ongeveer halverwege tussen de Lombardsteeg
en de Doelenstraat tevoorschijn. Aan de
noordkant stonden hier vanaf de 16de eeuw,
iets naar achteren aan een klein voorplaatsje
aan de Nieuwesloot, enkele huizen. Op deze
locatie werd begin 2012 een opgraving uit
gevoerd door de firma Hollandia, bij Gedempte
Nieuwesloot 40-46 (zie verslag elders in de
kroniek). Het bruggenhoofd was gemetseld
van rode baksteen van 21,5x10x4 cm, ver
moedelijk 17de- of 18de-eeuws, en bestond uit
een 60 cm dikke muur met inhammen voor
het contragewicht van het brugdek. Bij de
opgraving van Hollandia werden delen
gevonden van de overzijde van de brug.
Tussen Hofplein en Lombardsteeg werd geheel
onderin, op 1,50-1.45 m onder N.A.P., een
grijze natuurlijke zandlaag bereikt (de strand
vlakte). Daarop was een 40 cm dik pakket

hek bij de opgravingslocatie van firma Hollandia.

de 12de-eeuwse overstromingslagen.
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Resten van een 12de-eeuwse houten tonput.
Enkele aardewerkfragmenten uit de 12de-eeuwse tonput:

rand van zwarte Paffrath-kookpot (middenboven),

Andenne-aardewerk (rechtsboven, onder andere
een rammelaar) en Pingsdorf-aardewerk.

vette bruingrijze klei aanwezig, hier en daar
licht gelaagd, met veenbrokken tot circa 10 cm
erin. Daarop een 5 tot 15 cm dik pakket dunne
laagjes grijze klei, veengruis en een kleilaagje
met veengruis, houtjes en stro. Deze gelaagd
heid doet sterk denken aan de 12de-eeuwse
overstromingslagen die door het ADC in 2009
zijn opgegraven onder het Doelenveld
(Williams 2010).
In de onderste kleilaag en weer afgedekt door
een volgend overstromingsdek van bruine klei
met veenbrokjes erin, werden stevige hout
resten gevonden tussen de 5 en 10 m ten
oosten van de Lombardsteeg. In de putwand
en in de lengte van de sleuf werden verspreid
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Onderin het profiel zien we een slootvulling van grijs zand met sliblagen, onder 12de-eeuwse overstromingslagen.

een paar liggende dwarsbalken gedocumen
teerd en twee ingeheide ronde palen met
daarop een minstens 20 cm brede en 2,5 m
lange liggende plank. Deze plank kan achter
het profiel verder hebben doorgelopen richting
het oosten. Aan de westzijde werden dwars
hierop drie pal tegen elkaar ingeheide palen
gevonden, met ertussen aangebracht vlecht
werk. Het is onduidelijk of het houtwerk en
vlechtwerk bij elkaar horen en of dit resten
zijn van een huis of van een afrastering of iets
anders (bijvoorbeeld een oud pad). Uit de klei
eroverheen komt een enkele Pingsdorfscherf.
Op 4 m ten westen van deze resten kwam in
de sleuf een houten tonput tevoorschijn,

ingegraven vanaf de bovenste kleilaag. Hij
was gevuld met grijs zand met geheel onderin
een 30 cm dikke massieve laag potscherven
met wat botmateriaal en ander afval. Nader
hand bleken de grote hoeveelheden scherven
niet aan elkaar te passen, maar afkomstig
van tientallen potten Pingsdorf- en Andenneaardewerk uit de tweede helft van de 12de
eeuw. Vermoedelijk diende de schervenlaag
als filter op de putbodem, tegen het dicht
slibben van de put door het welwater. Deze
houtresten en de waterput zijn tot dusverre de
meest oostelijke bewoningsresten van
11de/12de-eeuws Alkmaar die ooit zijn
gevonden.
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De 12de-eeuwse overstromingspakketten,
samen tot wel 1 m dik, konden vanaf de Van
den Boschstraat nog 23 m worden vervolgd
naar het westen. Daarna veranderde het beeld
radicaal, toen de kleilagen in de profielwand
plaatsmaakten voor grijs zand met dunne
humeuze sliblaagjes erin. We belandden
namelijk in een sloot of greppel, die we ver
volgens over zeker 40 m in de lengte volgden.
Hieroverheen waren nog wel lagen bruine en
grijze overstromingklei met veenbrokjes
aanwezig. Tussen 30 en 33 m ten westen van
de Van den Boschstraat werd een vlechtwerk
wand aangesneden van een afrastering of
bouwwerk. Op 74 m (25 m ten oosten van de
Doelenstraat), schuin tegenover de opgraving
van Hollandia, werd geheel onderin het pro
fiel een laag opgebrachte bruine kleiplaggen
gevonden. De onderkant rustte op 0,35 m
onder N.A.P. op het grijze zand. Deze laag
lijkt veel op de plaggenophoging, die door
Cordfunke in 1978 achter het stadhuis in de
Langestraat is gedocumenteerd, onder huis
resten uit de 10de tot de 12de eeuw (Cordfunke
1978, 70-73) en op een plaggenlaag in de
opgraving van Hollandia begin 2012 bij
Gedempte Nieuwesloot 40-46. Ondertussen
liep de natuurlijke zandbodem geleidelijk
omhoog richting de duinrug, die begint ter
hoogte van de Doelenstraat. Een aantal
meters verder naar het westen kwam de
ondergrond zoveel omhoog dat er alleen nog
maar de 17de-eeuwse en latere ophogingen en
verstoringen waren te zien.
Een kleine zijsprong in het project was het
documenteren van een slechts 30 cm smalle
en 1 m diepe sleuf voor een mantelbuis, die in
de gehele lengte door de Van de Boschstraat

werd gegraven. Deze doorsneed namelijk de
funderingen van een paar huizen die in 1933
waren gesloopt bij de verbreding van de
Nauwe Krebbesteeg.
Aan de noordkant ging de sleuf buiten langs
de zijmuur van een 23,5 m diep huis aan de
Nieuwesloot. Het was een diepe fundering
van rode baksteen van 23,5/24x12x5/5,5 cm uit
de 15de of 16de eeuw. Volgens oud kaart
materiaal stonden er langs de Nauwe Krebbe
steeg een paar kleine huizen, maar hiervan
werd alleen een waterkelder gevonden, gevuld
met beer, afval en puin uit het eerste tot derde
kwart van de 17de eeuw.
Aan de Langestraat werden funderingen van
groenig gele baksteen van 31x15/15,5x7 cm
(moppen uit Friesland?) gevonden van een
huis uit de late 13de of het begin van de 14de
eeuw. Het huis was slechts 11 m diep, de 60 cm
dikke funderingen droegen mogelijk een
verdieping. Op 3 m achter de voorgevel was er
een dunnere dwarsmuur van dezelfde steen.
De achterste 6,5 m van het pand had een
ondiepe kelder van zachte rode baksteen van
22x10,5/11x5 cm (15de/16de eeuw). Dit huis
voegt zich bij een hele reeks panden uit de late
13de en de eerste helft van de 14de eeuw, die de
afgelopen jaren zijn ontdekt bij archeologisch

< Links in de wand van de proefsleuf de gele

bakstenen van een achtergevel van omstreeks 1300.
Aan het werk in de smalle sleuf in de
Van den Boschstraat dwars door
middeleeuwse huisresten. >
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en bouwhistorisch onderzoek. Het lijkt erop
dat de eerste huizen langs de Langestraat fors
gebouwde bakstenen huizen waren. Alkmaar
was inmiddels de rampzalige overstromingen
te boven, had stadsrechten gekregen en
beleefde een explosieve bloeitijd.
Gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en
archeologie, Peter Bitter

Archeologen in actie tijdens de opgraving.

Alkmaar | Gedempte
Nieuwesloot 46 - Doelenveld
In januari en februari 2012 is in Alkmaar aan
de Gedempte Nieuwesloot 46 en het achter
liggende perceel aan het Doelenveld een
archeologische opgraving uitgevoerd.
De vroege geschiedenis van het onderzoeks
gebied wordt gekenmerkt door wateroverlast.
Op het Doelenveld in Alkmaar zijn tijdens
eerdere archeologische opgravingen al diverse
overstromingslagen gevonden en ook bij deze
opgraving zijn twee overstromingslagen
gevonden en het restant van een derde. Deze

10 |

Vondsten uit een beerput.
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Onderzoekslocatie op de

kaart van Janssonius uit 1657
(noorden boven).

Steengoed kan afkomstig
uit een beerput.

derde laag is waarschijnlijk tijdens een latere
overstroming grotendeels weggeërodeerd.
Uit historische bronnen is bekend dat Alkmaar
in 1163, 1170, 1196 en 1248 getroffen werd door
overstromingen. De aardewerkvondsten uit de
twee intacte overstromingslagen laten echter
zien dat deze lagen ouder zijn; ze dateren uit
de periode 900-1050 en 1050-1150.
De oudste sporen, i.e. twee greppels met een
houten vlechtwerkbeschoeiing en een klein
dijkje, dateren uit de periode van de 10de tot
de 11de eeuw. Het dijkje loopt van west naar
oost door het onderzoeksgebied. De genoemde
sporen komen goed overeen met het heersende
beeld dat Alkmaar in de 10de en 11de eeuw
vanaf de hogergelegen strandwal de oostelijke
laagtes probeert te ontginnen. Tijdens de
eerste poging overstroomde het gebied, maar
dit weerhield de Alkmaarders er niet van om
terug te keren naar het gebied, getuige de

sporen uit de Volle Middeleeuwen. Deze
tweede fase onderscheidt zich duidelijk van de
eerste fase door een afwijkende oriëntatie.
Deze loopt namelijk in dezelfde richting als
het huidige stratenpatroon van de binnenstad
van Alkmaar, waar de oude oriëntatie er
schuin op staat. Uit de tweede fase komen veel
greppels met houten vlechtwerkbeschoeiingen
en ook een aantal plaggenophogingen. De
grootste daarvan is opgeworpen aan weers
zijden van het dijkje dat uit de eerste fase
stamt. Waarschijnlijk was het dijkje nog
zichtbaar en is het hergebruikt om grond uit
te sparen. Op de verhoging was een zespalige
structuur gebouwd; waarschijnlijk een
schuur of hooiberg.
In de periode 1050-1150 overstroomde het gebied
opnieuw, maar dan geven de Alkmaarders de
strijd tegen het water op. Dit is af te leiden uit
het gebrek aan sporen uit de 13de en 14de eeuw.
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Pas in de 15de eeuw wordt het gebied weer in
gebruik genomen, getuige de vondst van een
compleet bakstenen woonhuis, een deel van
een tweede woonhuis en een voorhof met een
brug over de Nieuwesloot.
Vanaf de 15de eeuw tot nu lijkt het onder
zoeksgebied continu bebouwd te zijn geweest,
hoewel er wel verschillende keren is her- en
verbouwd. In de bewoningssporen zijn
namelijk ten minste vier fases te herkennen,
waarbij ook diverse bijbehorende waterputten
en beerputten terug te vinden zijn. In 1871
wordt de Nieuwesloot gedempt en in deze
periode is daarom geen voorhof meer aan
wezig, maar worden de woonhuizen direct
aan de straatkant gebouwd.
Hollandia archeologen, Arthur Griffioen

Alkmaar | Geest 1
Een kleinschalige verbouwing was de aan
leiding voor een beperkt inpandig onderzoek.
De meest bijzondere sporen kwamen uit twee
kleine ‘kijkgaatjes’ van elk nog geen 2 m 2.
Onder 16de-eeuwse leemvloeren en een grijze
zandophoging kwam al op 50 cm onder het
straatniveau het gele zand van de oude duin
rug tevoorschijn, op ongeveer 0,2 m boven
N.A.P. Tot onze verrassing bleken er in dit
duinzand sporen van prehistorische akkers
aanwezig, beide met de haakse ploegsporen
van een krasploeg zichtbaar in de bovenlaag.
Er zijn geen potscherven in gevonden, maar
het opgegraven oppervlak was ook wel erg
klein. De akkerlagen bestaan uit donkergrijs
zand, dat zal zijn gekleurd door de toevoeging
van humus of mest. Tussen de beide akkers en
op de jongste akkerlaag ligt geelgrijs duin
< Overblijfsel van een houten
vlechtwerkwand.

Detail van de met geel zand

gevulde ploegsporen bovenin

de oudste akkerlaag. >

zand. De jongste akker was circa 20 cm dik.
Van de oudste akkerlaag (bovenzijde op 0,4 m
onder N.A.P.) is de dikte niet bepaald, van
wege problemen met het grondwater. De
bovenste 5 cm van de jongste akker is licht
grijs, kennelijk doordat de boer in de laatste
fase last kreeg van stuifzand dat in de akker is
meegeploegd, totdat de akker wegens slechte
opbrengsten is opgegeven.
In een (veel?) latere fase is het zand erg drassig
geworden, zodanig dat er rond het N.A.P. zelfs
een pakket veen van 15 cm dik is gevormd. Het
veen is ook weer door stuifzand afgedekt.
Door compressie en verdroging is het veen
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hard en compact geworden; het zal ooit een
veel dikkere, slappe laag zijn geweest,
gevormd in een moeras.
Vergelijkbare akkers zijn in de westelijke
binnenstad wel meer gevonden, onder andere
een akkerlaag uit de Vroege IJzertijd bij de
Bagijnenstraat/Kerkstraat in 1980 (Cordfunke
1982) en akkers uit de Vroege en uit de Late
IJzertijd onder het Canadaplein in 2000 (Bitter
en Van Zanten 2013). Verder komen in de
westelijke binnenstad in de zandlagen vaak
oude oppervlakken tevoorschijn, bestaande
uit dunne humeuze laagjes van 1-3 cm,
waarin geregeld ook scherfjes uit de IJzertijd
worden gevonden.
Het prehistorische duinlandschap moet veel
reliëf hebben vertoond. Mogelijk gaat het om
kleine akkers in duinpannen, omringd door
heuvels die periodiek van vorm veranderden
onder invloed van de wind en de aanvoer van
nieuw stuifzand vanuit de kust. Het veen
pakket onder Geest, dat ooit veel dikker moet
zijn geweest (misschien wel tot een halve
meter boven N.A.P.!), zal zijn gevormd bij een
vernatting van zo’n duinvallei. Hoe en wan
neer dit zich heeft afgespeeld, is vooralsnog
een groot vraagstuk. 14C-dateringen en
onderzoek van de genomen pollenmonsters
zullen hopelijk nog nieuwe gegevens
hieromtrent opleveren.
Gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en
archeologie, Peter Bitter

Alkmaar | Langestraat 113
In mei werd de bestaande winkel aan de
achterzijde uitgebreid in de achtertuin. De
bestaande betonnen achteraanbouw werd
daarbij vervangen. Op dit adres was ruim
twee decennia geleden al een opgraving
uitgevoerd, vanwege herbouw na een brand.
Het onderzoek van 2012 sloot letterlijk en
figuurlijk aan op de resultaten uit 1993
(zie Bitter e.a. 1997).
Er was geen gelegenheid om onderzoek te
doen naar de diepere sporen uit de 12de eeuw
en ouder, maar in een kijkgaatje geheel
achterin werd op ruim 1 m diepte uit die
vroege fase nog wel een noord-zuidlopende
sloot aangesneden.
In 1993 waren bij Langestraat 113 de bakstenen
onderslagmuren (i.e. de fundering voor een
houten opbouw), de kleivloer en de bakstenen

centrale stookplaats van een laat-14de-eeuws
huis opgegraven (spoor 10F in het rapport van
1997). Het huis stond een eind van de straat af
en had een voorplaats met keienbestrating.
Het huis liep door onder de betonnen achter
aanbouw, die in 1993 nog bleef staan. In 2012
is gezocht naar de laat-14de-eeuwse achter
gevel. Deze bleek te zijn vergraven door de
voorste fundering van de betonbouw, zodat de
afmetingen van het 14de-eeuwse huis zijn
geschat op 4,8 bij circa 8 m.
Rond 1510 was op de plaats van Langestraat 113
en het oostelijke buurpand nummer 111 (nu de
winkel van Xenos) een groot pand gebouwd.
Het rechterdeel, bij nummer 113, had een
imposante kelder met middenzuil en graat
gewelven. In de 16de eeuw was dit pand de
herberg Het Schaeck. Tussen 1584 en 1597 werd
het gebouw opgesplitst en het deel van
Langestraat 113 omstreeks 1600, op basis van bouwhistorisch en
archeologisch onderzoek uit 1992 aangevuld in 2012.
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Langestraat 113 werd verbouwd en vergroot tot
een kapitaal woonhuis. Er werd een achter
huis met een verdieping in houtskeletbouw
aangebouwd, tot een lengte van 17 m vanaf de
straat. Dit alles stond tot de brand van 1992
nog volledig overeind.
Tot aan de bouw van de betonnen achteraan
bouw in de jaren 1970/1980 stond er een
aangebouwde smalle bijkeuken achter het
huis. Hiervan werden in 2012 de funderingen
opgegraven. Pal achter de betonbouw was in
1992 een grote beerput gevonden met een grote
hoeveelheid vondstmateriaal uit de late 16de
eeuw en daarna veronderstelden we dat dit
ook de bouwdatum van de aangebouwde bij
keuken zou zijn. In 2012 werden de resten van
deze bijkeuken gevonden. Hij bleek evenwel
laat-18de-eeuws te zijn, met een rechthoekige
Langestraat 113 omstreeks 1900, op basis van

bouwhistorisch en archeologisch onderzoek uit 1992
aangevuld in 2012.

beerput eronder, waaruit 19de-eeuws
vondstmateriaal kwam. Hij verving een
eerdere bijkeuken van ongeveer dezelfde
grootte. Maar in eerste instantie had men
hier aan het eind van de 16de eeuw een
achteraanbouw van flink formaat neergezet,
over de hele breedte van het perceel en 13 m
lang. Door de uitbreiding tussen 1584 en 1597
bereikte het woonhuis dus een totale lengte
van maar liefst 30 meter! Misschien was dit
achterste deel oorspronkelijk geen keuken,
maar een ‘zaal’ bestemd voor de ontvangst
van gasten.
In de achtertuin kwamen, zij het sterk
vergraven en deels vermengd met tuingrond,
interessante afvalresten tevoorschijn. Vlak
achter de beerput kwam een partij beer en
vondsten uit de grond, die kennelijk bij de
Funderingen uit verschillende fasen van het achterhuis van

Langestraat 113, naar achteren gezien met rechts de zware

fundering van de zaal uit circa 1600. >

leging aan het eind van de 17de eeuw was
begraven. Er werden onder andere fragmenten
porselein en luxe-glaswerk gevonden, die de
rijkdom van de toenmalige bewoners illus
treren. In een gele zandlaag direct onder de
zwarte tuingrond werd veel keukengoed van
rood en wit aardewerk gevonden van omstreeks
1600. Mogelijk is dit afval van de herberg dat
eerst was verzameld op een afvalhoop en
vervolgens bij de herinrichting over het
terrein is uitgespreid.
Op 54 m van de straat kwam een zware fun
dering over de breedte van de tuin tevoorschijn,
die aan beide zijden was voorzien van drie
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hoekige steunberen. Het zal de erfscheiding
zijn geweest met het erf van een huisje aan de
Augustijnsteeg. De bovenvermelde zandlaag
met afval liep precies tot deze tuinmuur en hij
dateert vermoedelijk van omstreeks 1600.

Bijzondere fragmenten

Gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en
archeologie, Peter Bitter

pelikanen op de hals.

gevonden naast de beerput
van Langestraat 113:

een majolica vogeltje en de

bovenhelft van een steengoed
kan uit Aken of Raeren met

Een zware tuinmuur met steunberen
achterin de tuin van Langestraat 113.
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< Resten van een smal middeleeuws huis
in een smalle bouwput.

Ophogingspakketten met slappe bruine klei

en mest, begin 14de eeuw. >

Doorsnede door een kleivloer (links in de wand

als lichtgrijze laag) met een bakstenen stookplaats
centraal in het huisje, midden 14de eeuw. >

Alkmaar | Payglop 25
De herbouw van een winkelpand in deze
smalle straat (‘glop’ betekent ‘doodlopende
steeg’) werd begin juni voorafgegaan door een
opgraving. Ondanks de krappe werkruimte
kwamen er bijzondere zaken tevoorschijn.
De Payglop loopt achter de Boterstraat langs.
Uit opgravingen bij Boterstraat 6-8 in 2011 en
iets verderop bij de Langestraat 3-5 in 2007 is
duidelijk geworden dat de Boterstraat eind
13de of begin 14de eeuw zal zijn aangelegd in
het verlengde van de Houttil. Net als de
Langestraat en Houttil heeft men de

Boterstraat hoog opgeworpen, tot ongeveer
1,8 m boven N.A.P., kennelijk vanwege de
vrees voor overstromingen. Over de ont
wikkeling van de bebouwing langs de
Boterstraat is nog weinig bekend en van de
Payglop niets, althans tot de opgraving van
2012.
Direct onder de vloer van het afgebroken
20ste-eeuwse huisje kwamen de resten van
middeleeuwse bebouwing tevoorschijn.
Onderin een profielsleuf lag op het grijze zand
van de strandvlakte een 60-70 cm dik pakket
gelaagde bruine en grijze klei met veenbrokjes

erin, met een enkele scherf Pingsdorf- en
Andenne-aardewerk: de 12de-eeuwse over
stromingspakketten die we al meermalen zijn
tegengekomen. De bovenkant van dit pakket,
op circa 0,6 tot 0,7 m onder N.A.P., is ver
rommeld en vertrapt.
Hierop ligt een stevige eerste ophoging van
grijze kleikluiten met her en der wat mest en
humeuze klei erin en plaatselijk een mat van
stro. De bovenkant van deze ophoging loopt
van oost naar west licht af van rond het
N.A.P. tot 20 cm eronder. In deze laag zijn
diverse mestkuilen ingegraven, vermengd
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< Resten van een bakstenen huisje uit circa 1400 met het puin

van een gesloopte brandmuur tussen voor- en achtervertrek, de
kleivloer zwart van de losse sintels, met resten van een latere
plavuizenvloer op geel zand. Rechts een latere stookplaats
tegen de zijmuur.

Een asputje gemaakt van een houten emmer

of tonnetje afgesmeerd met grijze klei,

tegen de brandmuur ingegraven, circa 1400. >

Serviesgoed uit de late 16de of

vroege 17de eeuw uit een afvalkuil

achter het huisje van Payglop 25. >

met strohaksel. Bij de potscherven die met
deze laag in verband gebracht kunnen worden,
komt ook wat Siegburgsteengoed voor, zodat
we deze fase voorlopig in de vroege 14de eeuw
dateren.
Vervolgens werd het terrein weer opgeschoond
door het aanbrengen van een halve meter
bruine en grijze klei, nog steeds met een
hoogteverschil van een paar decimeter erin.
Op deze laag werd in het tweede of derde
kwart van de 14de eeuw het eerste huis
gebouwd. Dit is daarna meerdere malen
verbouwd en herbouwd. Van de oudste

bouwfasen resteren alleen nog kleivloeren,
vrijliggende bakstenen haardplaatsen
en soms wat resten van houten tussen
wanden.
Sporen van de buitenmuren zijn verdwenen
bij de bouw van een bakstenen huis in de late
14de of vroege 15de eeuw. Deze funderingen
waren nog vrij ondiep aangelegd; slechts een
paar decimeter onder de vloer. Dit bakstenen
huis had geheel achterin, tegen de noordelijke
zijmuur, een halfronde bakstenen constructie
van vermoedelijk een oven. Plekken met
sintels op de vloer wijzen op een smidse. Het

huis had aanvankelijk een kleivloer, maar
die werd naderhand vervangen door rode
plavuizen.
Bij deze verbouwing werd een bakstenen
tussenmuur aangebracht, maar het is niet
uitgesloten dat het pand eerder ook al in twee
ruimten was verdeeld. Voor het verzamelen
van gloeiende as was er bij beide haarden een
asput gemaakt, bestaande uit een ingegraven
houten emmer (of onderzijde van een tonnetje)
met een bodemdiameter van 50 cm, afgesmeerd
met grijze klei. Ook zijn ingegraven aspotten
gevonden. Dergelijke houten asputjes zijn we
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Restauratie van de

majolica pronkbeker

uit Payglop 25. >

Incomplete majolica

pronkbeker, eind 16de of
begin 17de eeuw. >

in Alkmaar wel vaker tegengekomen in 14deeeuwse huizen.
Vanaf de 16de eeuw zijn de huisresten erg
fragmentarisch en een chronologie is vrijwel
niet vast te stellen. Het huis behield wel
steeds dezelfde afmetingen, circa 4 bij 11,5 m,
met een steeg langs de zuidkant. Op enig
moment (in de 17de eeuw?) kwam er een
nieuwe haardplaats tegen de noordgevel van
het voorste vertrek. Van de schouw, die een
holle achterwand had, is slechts de rechter
helft met de rechterwang gevonden. Rechts
was er een bakstenen muurkast tegenaan

gebouwd. Zowel het voorste als het achterste
vertrek hadden toen een plavuizenvloer.
Aan de achterzijde was een versmalde keuken
aangebouwd, slechts 2 m breed en omstreeks
5 m lang. Hij oversneed twee kuilen met as en
afval uit de 1ste helft van de 16de eeuw. In de
19de eeuw werd onder het achterplaatsje naast
de achterkeuken een waterkelder gemaakt.
Op het achtererf werden enkele kuilen
gevonden, waarin as en afval waren begraven.
De meeste kuilen dateren uit de tweede helft
van de 16de en het begin van de 17de eeuw. Uit
één daarvan kwam een bijzonder object: een

reuzenformaat beker van majolica
gemodelleerd naar een steengoed ‘Schnelle’.
Hij heeft een stevig oor, geelgeschilderde
cordons en de buitenzijde is polychroom
beschilderd met bloemenranken. Het is het
enige luxe-object uit de diverse afvalkuilen,
waaruit verder voornamelijk sober steengoed
en aardewerk kwamen.
Gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en
archeologie, Peter Bitter
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Amstelveen | Badlaan
In opdracht van de gemeente Amstelveen is
een archeologische begeleiding en een
opgraving uitgevoerd in verband met de
geplande (her)ontwikkeling van het plan
gebied aan de Badlaan en Dorpsstraat in
Amstelveen.
Door bevolkingsgroei in de regio moest nieuw
land ontgonnen worden om het geschikt te
maken voor landbouw en veeteelt. Daarom
trokken rond het jaar 1000 de eerste
kolonisten Amstelland, het veengebied rond
Amstelveen, in.
Het gebied werd vanaf de rivier de Amstel, die
als ontginningsas gold, in parallelle stroken
met een breedte van circa 150 m ontgonnen.
In de eerste fase van de ontginning werden
dijkjes en/of achterkades aangelegd om het
nieuwgewonnen agrarische land te beschermen
tegen wateroverlast uit het hogergelegen,
onontgonnen veen. Tegen het einde van de
12de eeuw was heel Amstelland ontgonnen en
de oudste bewoning in de buurt van Amstel
veen wordt langs of in de buurt van de
oostelijk gelegen Amstel verwacht. Deze
bewoning vond vermoedelijk plaats vanaf het
begin van de 13de eeuw.
In de Amstelveense dorpskern lijkt een
ontginningsas te lopen ter hoogte van de
Dorpsstraat. Hier ligt een restveendijk die
ontstaan is doordat in oostelijke en westelijke
richting het omliggende veen is afgegraven
om te worden gebruikt als brandstof.
De straat werd intensief gebruikt en is
meerdere malen opgehoogd. Er is een pad van
planken teruggevonden in de lengterichting
van de Dorpsstraat, dat gediend moet hebben
om kruiwagens overheen te rijden en

Het planken pad in de Dorpsstraat, gemaakt van elzenhouten
paaltjes en eiken planken.

vervolgens de omliggende terreinen op te
hogen. De top van het natuurlijke veen is op
de locatie van de Dorpsstraat het hoogst. In
oostelijke en westelijke richting wordt dit
steeds lager.
Op de locatie van de restveendijk laat de
bodemopbouw boven het veen ophogingslagen
zien. In totaal zijn acht lagen onderscheiden.
In de onderste laag zijn geen vondsten
gevonden. De lagen erboven bevatten
vondsten uit de 16de tot 18de eeuw, onder
andere baksteenfragmenten en aardewerk,
zoals een Paffrath-achtige scherf uit de Late
Middeleeuwen. Deze is waarschijnlijk door

menging in de laag terechtgekomen. Aan de
hand van het vondstmateriaal is geen fasering
van de verschillende ophogingen te achter
halen.
Ten oosten van de restveendijk, ter hoogte van
de kerk, zijn de resten van wat vermoedelijk
de dorpsterp was, vrijgelegd. Deze terp is
opgehoogd met veenplaggen uit de directe
omgeving.
Bij de plaggenlagen is een poer van staand en
liggend hout van vermoedelijk een boerderij
uit circa 1300 gevonden. De kans is groot dat
buiten de werkput meer poeren van deze
zelfde structuur nog in situ aanwezig zijn. De
grote hoeveelheid varkensbotten met snij
sporen wijst op een boerderij waar varkens
gehouden werd voor consumptie.
Het vroegste vondstmateriaal uit de plaggen
van de terp dateert uit de 13de eeuw. Het gaat
om aardewerk, met name drinkgerei van
Andenne-, Paffrath-, blauwgrijs aardewerk,
grijsbakkend aardewerk, kogelpot, steengoed
en protosteengoed.
Uit de Nieuwe Tijd zijn resten van verschillende
soorten wegdek, waterputten, rioolputten,
een watergang, maar ook resten van huis
funderingen van baksteen en hout gevonden.
Deze resten dateren vanaf de 16de eeuw. De
eerste bakstenen huizen hebben aan weers
zijden van de Dorpsstraat gestaan. De resten
van 16de- en 17de-eeuwse muurfunderingen
in het midden van de Badlaan geven aan dat
deze straat toen nog niet bestond. De huizen
hadden een getrapte baksteenfundering, die
meestal op hout, maar soms alleen op een
laagje schoon zand stonden. Van de huizen is
naast de muurfunderingen onder meer een
keldertje gevonden.
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Aan de oostzijde van het plangebied is een
ongeveer noord-zuid georiënteerde watergang
gevonden, met aan de westzijde een houten
beschoeiing van verticale palen en horizon
tale planken op hun kant. Aan de westelijke
oeverzijde zijn meerdere aanplempingslagen
met vondstmateriaal gevonden. De oudste
resten dateren uit de 13de eeuw.
Ter hoogte van het dorpsplein zijn naast een
houten tonput veel bakstenen putten
gevonden. Het gaat om twee waterputten,
beerputten en rioolputten, die dateren tot aan
de 20ste eeuw. Het merendeel van het
vondstmateriaal uit deze structuren bestaat
uit aardewerk, met name roodbakkend
kookgerei en tafelwaar.
Ten noorden van de kerk zijn 45 graven
gevonden. De graven dateren uit de 18de en
vroege 19de eeuw. De doden werden tot het
einde van de 13de eeuw in en bij de kerk van
Ouderkerk begraven. Pas toen Amstelveen in
1319 een eigen kerk kreeg, hoefde men niet
meer de Amstel over en werden alle leden van
een gezin in of bij de Nederlands Hervormde
kerk (dorpskerk) begraven.
Later werd er ook bij de Rooms Katholieke
kerken van De Kwakel, De Nes en die aan de
Amstelveenseweg begraven. Op het kerkhof
van de Nederlands Hervormde gemeente was
speciaal voor de Rooms-Katholieken een eigen
stuk afgescheiden. Het beheer en onderhoud
van dit kerkhof was in handen van de
burgerlijke gemeente. De exploitatie leverde
veel geld op en werd afgedragen aan de
kerkvoogden.
Nadat de belasting op het begraven buiten de
gemeente halverwege de 19de eeuw werd
opgeheven, hield het begraven bij de kerk

Deel van een heiligenbeeldje van pijpaarde, gemaakt in het

Rijnland rond 1450. Het fragment is gevonden in de buurt van
een graf op het Dorpsplein.

geheel op. Het eigenlijke dorp kwam buiten
de route naar Leiden te liggen en de kern
verplaatste zich richting de Kalfjeslaan. De
doden werden vandaar uit in Amsterdam
begraven. De exploitatie van het dorpskerkhof
was niet meer lonend. Omdat er nog geen geld
voor de aankoop van een nieuwe begraaf
plaats was, werd de begraafplaats bij de kerk
voorlopig van de kerkelijke gemeente gehuurd
voor een laag bedrag. In 1867 werd de begraaf
plaats Zorgvliet aangekocht. Op 1 november
1870 sloot de Algemene Begraafplaats bij de
kerk.

De begraafplaats bestond uit meerdere onder
elkaar gelegen graven. Het is niet duidelijk uit
hoeveel lagen met begravingen de begraaf
plaats heeft bestaan. Gedurende dit archeo
logische onderzoek zijn namelijk alleen de
graven en skeletten gedocumenteerd en
veiliggesteld die bedreigd werden door
rioleringswerkzaamheden. De begravingen
waren dicht bij elkaar aangelegd. De over
ledenen waren ruggelings begraven met de
armen langs het lichaam of rustend op het
bekken en de benen gestrekt. De oriëntatie
van de lichamen was identiek. Het hoofd lag
in het westen en de voeten waren naar het
oosten gericht. Opvallend is dat er in het
onderzochte deel van het kerkhof meer
kinderg raven waren dan graven voor vol
wassen individuen: 27/16. Toch is het niet zo
dat tijdens de archeologische begeleiding nou
net een plek is opgegraven, die speciaal
bestemd was voor kinderen. De lichamen van
zowel jong en oud lagen namelijk bij elkaar.
Een mogelijke verklaring voor de grote
hoeveelheid jonge overledenen kan het
nabijgelegen weeshuis zijn.
In een aantal graven lag zowel het skelet van
een volwassen individu als dat van een kind.
In het geval van Cornelia van Zijtvelt, zie
onder, kan het zijn dat de moeder tegelijker
tijd is overleden met haar (te vroeg) geboren
kind. Bij de andere twee graven is dit niet het
geval. Het kind uit graf 63 is samen met een
volwassen man begraven. De twee skeletten
uit spoor 14 zijn van een volwassen individu,
waarbij geen geslachtsbepaling mogelijk was
en van een kind van ongeveer twee à twee en
een half jaar oud.
De overledenen waren of direct in een kuil
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begraven of in houten trapezoïde vormige
doodskisten. De graven zonder bekisting
lagen niet apart op de begraafplaats.
Houtrestanten en spijkers rondom de graven
tonen het gebruik van houten kisten (met
deksel) aan. Behalve volwassen individuen
zijn ook de lichamen van kinderen met
verschillende leeftijden in een doodskist
gelegd.
Van één graf was nog de deksel van de doods
kist bewaard. De deksel is versierd met
koperen kopspijkers. De naam van de over
ledene, haar leeftijd en het jaar van overlijden
zijn met kopspijkers aangebracht:

“CORNELIA VAN ZIJTVELT, OUD 23 JAAR,
OVERLEDEN 1839”. De onregelmatig
geplaatste letters en cijfers lijken niet het
werk te zijn van een vakman. Dergelijke
kopspijker-opschriften op deksels van doods
kisten uit het einde van de 18de eeuw komen
ook voor in de Nieuwezijds Kapel in Amsterdam.
Buiten Amsterdam is dit gebruik van kist
beslag onder andere vastgesteld in de Grote
Kerk van Alkmaar, in de Pieterskerk te Leiden
en in Oosterhout.
De overlijdensakte van Cornelia van Zijtvelt,
die gemaakt is op 19 december 1839, geeft aan
dat zij op 17 december in de voormiddag om

Op de deksel van een grafkist zijn
de naam van de overledene, haar

leeftijd en het jaar van overlijden
met kopspijkers aangebracht.
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half 12 is overleden in het huis aan de
Amsteldijk 432. Cornelia is gestorven op
23-jarige leeftijd. Zij was geboren in
Amstelveen. Haar overlijden is aangegeven
door haar 41-jarige ‘behuwde ouder’ (stief
vader) Jan Loef en door de 30-jarige Jan Braam.
Beide mannen woonden aan de Amsteldijk en
waren veehouder. Cornelia had geen beroep.
Haar biologische vader, Dirk van Zijtvelt, was
reeds overleden. Cornelia’s moeder, Geertruida
den Hartog, was vijftig jaar oud en woonde
eveneens aan de Amsteldijk. Net als haar
dochter had zij geen beroep.
Bij het skelet van Cornelia van Zijtvelt is ter
hoogte van haar linkerschouder een schedel
fragment van een ongeboren kind gevonden.
Op haar linker bekkenhelft lag een linker- en
rechteropperarmbeen van slechts 3.8 cm. Het
is onduidelijk of deze fragmenten van een
foetus bij Cornelia hoorden. In haar over
lijdensakte is in ieder geval geen melding
gemaakt van een partner en ook niet van een
doodgeboren kind en de doodsoorzaak van
Cornelia is ook niet genoteerd in de
overlijdensakte.
Tussen het onderzochte skeletmateriaal van de
begraafplaats aan de Dorpsstraat zijn twee
schedels gevonden met groengekleurde oog
kassen. Dit is veroorzaakt door koperoxide van
munten die op de ogen zijn gelegd. In één graf
lagen de munten nog in situ op de oogkassen.
De twee skeletten, waarbij dit grafgebruik is
toegepast, lagen bij elkaar: een man van
ongeveer veertig jaar en een vrouw die op
ongeveer vijfenveertigjarige leeftijd is
overleden. Ook bij haar onderkaak zat een
groene verkleuring. Mogelijk is zowel op haar
ogen als in haar mond een munt gelegd.

De algemene gezondheidstoestand onder de
niet-volwassenen was slecht. Dit blijkt niet
alleen uit de zeer jeugdige leeftijd bij over
lijden, maar ook aan de gediagnosticeerde
pathologische afwijkingen.
Er zijn vijf verschillende deficiëntieziekten
vastgesteld: glazuurhypoplasie, cribra
femora, cribra orbitalia, porotic hyperostosis
en rachitis. Elf kinderen kampten met één of
meer van deze metabolische stoornissen.
Gezien het incompleet bewaarde skelet
materiaal zal dit aantal feitelijk nog hoger
zijn geweest.
Metabolische stoornissen zijn in mindere
mate bij de volwassen individuen vastgesteld.
De gemiddelde leeftijd bij overlijden bij de
mannen was 43.7 jaar en bij de vrouwen
41.1 jaar. De gemiddelde lichaamslengte bij
vrouwen was 163.6 centimeter en bij de
mannen 170.2 centimeter. Dit is vrij lang
vergeleken met de meeste referentie
populaties. De lichaamslengte van de
volwassen individuen wijst op een goede
gezondheidsstatus.

Amsterdam | Heiligeweg 32
In februari en maart is de kelderontgraving
van perceel Heiligeweg 32 begeleid door Bureau
Monumenten & Archeologie. Het huidige pand
is 17de-eeuws, maar ligt in het 15de-eeuwse
uitbreidingsgebied tussen het Spui en de Munt
dat na de stadsbrand van 1421 werd bebouwd.
Door het midden van de kelder liepen twee 40
cm brede muren van rode en appelbloesem
baksteen (formaat 19 x 9 x 9,5 cm), die tot een
voorganger van het huidige pand behoren. Het
funderingshout van één van de muren bestond
uit een 14 cm dikke eikenhouten balk met
brandsporen aan de onderzijde. Mogelijk zijn

IDDS, Bart Corver

Rechts

het beukenhouten

rammelaarfluitje

uit de beerput van
Heiligeweg 32,

links

een vergelijkbaar

exemplaar uit
Kopenhagen.

Archeologische kroniek 2012 | Provincie Noord-Holland | 23

die het gevolg van de stadsbrand en is dit
hergebruikt sloophout van een verbrand
gebouw in de buurt. Dit houdt in dat de
eerdere bebouwing rond het midden van de
15de eeuw dateert; de periode van de
stadsuitbreiding. De huidige percelering van
de straat is begin 17de eeuw ontstaan.
In de kelder zaten ook een waterkelder en een
beerput. De waterkelder was een 17de-eeuws
standaardmodel met een plavuizen bekleding
aan de binnenzijde. De beerput was recht
hoekig met twee bakstenen muren en twee
wanden van verticale planken, die onder de
bouwmuren van het pand waren aangebracht.

De stortkoker liep door de zijgevel naar de
Voetboogstraat, een zijstraat van de Heilige
weg. Dit wijst op de ligging van het privaat
buiten het huis in een zogenaamd pothuis.
Dit zijn ingegraven uitbouwtjes tegen de (zij-)
gevel van stedelijke woonhuizen die vaak als
werkplaats voor een ambachtsman dienden,
maar ook als privaat ingericht konden zijn.
Het privaat was in de periode 1650-1825 in
gebruik, maar bevatte relatief weinig
huishoudelijk afval, mogelijk vanwege de
situering van het privaat buitenshuis: onder
meer enkele scherven faience, een rookpijp,
een tinnen lepel, een bekertje en een zilveren

knoop. Bijzonder was de vondst van een
zogeheten rammelaarfluitje waarvan weinig
archeologische parallellen in Nederland
bekend zijn (behalve twee exemplaren uit
Amsterdamse beerputten). Het is een taps
toelopend beukenhouten kinderfluitje met op
het tapse uiteinde oorspronkelijk een bolletje
met daarin waarschijnlijk kleine steentjes.
In Kopenhagen is een rammelaarfluitje
opgegraven dat erg op dit exemplaar lijkt.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski
In 1913 tekende L. Soonius ergens in Amsterdam een pothuis met

onder de trap ruimte voor het privaat: mogelijk was in de Heiligeweg
een vergelijkbare situatie.

24 |

De fundering van molen

De Star bestond uit een

dubbele rij palen en een
centraalgelegen
palencluster. >

Onder de 19de-eeuwse woonblokken aan de

Jacob Catskade is de cirkelvormige fundering

van molen De Star bewaard gebleven: de toppen
van de funderingspalen zijn wit gemarkeerd.

Amsterdam | Jacob Catskade 37-41
In de bouwput van Jacob Catskade 37-41 bleken
na sloop van de 19de-eeuwse bebouwing fun
deringsresten van de 17de-eeuwse houtzaag
molen De Star aanwezig. Vanwege deze
toevalsvondst heeft Bureau Monumenten &
Archeologie in juni een driedaags nood
onderzoek uitgevoerd. De Star behoorde tot de
tientallen molenwerven met balkhavens
tussen de noordwestzijde van de stad en de

Schinkel. In dit landelijke slotengebied werd
tot het eind van de 19de eeuw op grote schaal
hout gezaagd. De Star was een paltrokmolen
uit 1652 en één van de vier molens op de
zuidelijke oever van de Kattensloot, de
huidige Catskade. Het cirkelvormige grond
plan was 9,4 m in doorsnede. De funderings
palen lagen op circa 1,35 m onder N.A.P. De
fundering van de buitenwand bestond uit
twee ringen; een buitenste van gekantrechte

grenen palen van 18 x 18 cm en een binnenste
van ronde palen met een diameter van circa
12 cm. In het midden lag een rechthoekig
cluster van 9 ronde grenen palen. Vijf meter
ten zuiden van de molen liep de beschoeiing
van een oost-west georiënteerde sloot,
opgevuld met zaagselpakketten.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski
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Amsterdam | Kazernestraat 14
Op 22 en 28 juni heeft Bureau Monumenten
& Archeologie de ontgraving van het souter
rain archeologisch begeleid. Middenin de
fundering van het woonhuis Kazernestraat
14 uit 1903 lagen bouwresten van de 17deeeuwse bolwerkmolen De Ruyter.
De Kazernestraat is aangelegd op het
voormalige bolwerk Oetewaal naast de
Muiderpoort. Dit bolwerk was onderdeel van
de stadsomwalling uit 1660. Aangezien de
opgehoogde bolwerken goede windvang
boden, hadden ze bijna allemaal een
molenwerf met middenin een molen.
De molen op Oetewaal was tot 1863 in
gebruik. Oorspronkelijk was het een
grondzeiler, een type molen dat door de
molenaar vanaf de begane grond kon worden
bediend. Juist op deze locatie was de wind
minder gunstig vanwege de vele bomen in
de Plantage en het Muiderbos buiten de
stadswal.
Daarom werd de molen in 1726 met circa
6,5 m verhoogd en verbouwd tot bovenkruier
met een kap die 360 graden kon draaien. De
funderingsresten lagen schuin ten opzichte
van de voorgevel georiënteerd en bestonden
uit een houten raamwerk van circa 1,8 x 2 m.
De balken van het raamwerk lagen op circa
1,25 m onder N.A.P. en waren met
inkepingen op de paalkoppen ingelaten.
Volgens de dendrochronologische datering
van één balk is de fundering kort na 1667
aangelegd.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Onder het trappenhuis van Kazernestraat 14

Het 3 m hoge profiel bestaat uit grondlagen

de 17de-eeuwse molen De Ruyter, gelegen op

het gebied vanaf het natuurlijke broekveenbos

(boven) bevond zich de houten fundering van
bolwerk Oetewaal.

Amsterdam | Korte Reguliers
dwarsstraat 4
Op 3 augustus heeft Bureau Monumenten &
Archeologie in het kader van een archeo
logische begeleiding van kelderbouw op
Korte Reguliersdwarsstraat 4/Rembrandt
plein 2 een circa 6 m lang bodemprofiel
aangelegd. Het profiel tussen 1,4 en 4,35 m
onder N.A.P. geeft een beeld van de bodem
ontwikkelingen voor, tijdens en na de laat-

die samenhangen met de ontwikkeling van

langs de Amstel tot aan de huidige bebouwing
aan het Rembrandtplein.

16de-eeuwse uitbreiding van de stad op
de zuidelijke Amsteloever. De natuurlijke
onderg rond op het diepste niveau tussen
4,35 en 4,05 m onder N.A.P. bestond uit
oranjebruin bosveen. Veel grove vezels en
middelgrote takjes wezen op de aanwezig
heid van een broekveenbos langs de Amstel
oever. Na het bos had zich hoogveen
ontwikkeld waarvan een circa 45 cm dik
roodbruin en fijn vezelig pakket over was.
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zichtbaar. De bovenste laag van het profiel
bestaat uit zand met bouwsporen van
recentere funderingen en een waterkelder.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Amsterdam | Lange Niezel 16

Een 15-20 cm dikke grijsbruine kleilaag
hierop duidde op overstromingen door de
Amstel. De oeverz one heeft vervolgens enige
tijd droog gelegen, getuige de geoxideerde
toplaag van de klei op 3,4 m onder N.A.P.
Ook daarna waren er nog geregeld over
stromingen en zijn er telkens kleilaagjes
afgezet. Deze vormden zich om tot een
venige bodem van de weilanden, die hier tot
eind 16de eeuw lagen. Het oorspronkelijke

maaiveld van de veenweiden ligt nu bijna 4
m onder straatniveau op 3,1 m onder N.A.P.
Bij de stadsvergroting in 1585 werden de
Reguliersbreestraat en de Korte Reguliers
dwarsstraat aangelegd. Toen is het weiland
met een ophoging bouwrijp gemaakt. Die
bestond in het profiel uit donkerbruin, grijs
humeus zand met bouwpuin en mortel.
Direct in de top van deze ophoging waren op
2,5 m onder N.A.P. de eerste bouwsporen

In juni heeft Bureau Monumenten &
Archeologie de ontgraving van de kelderbak
van Lange Niezel 16 archeologisch begeleid
door de aanleg van een lengteprofiel. Dit
bood informatie over de bodemontwikkeling
van dit deel van de middeleeuwse stad. De
Lange Niezel ligt ten noorden van de Oude
Kerk en staat haaks op de Warmoesstraat, de
dijk en het oudste bewoningslint van de
oostelijke Amsteloever. De oostzijde van de
Warmoesstraat was in de 14de eeuw
verkaveld tot aan de toenmalige stadswal aan
de Oudezijds Voorburgwal. De Lange Niezel
ontstond op de plek van een laaggelegen
veenmoeras, de Liesdel, en is met
ophogingen bouwrijp gemaakt. De oudste
ophoging binnen de ontgravingdiepte van de
bouwput lag tussen 1,6 m en 1,2 m onder
N.A.P. en dateert uit de tweede helft van de
14de eeuw. De bovenzijde ervan was verhard
met planken en liep af naar de straatzijde.
Het hellende vlak kan zowel verband houden
met de slappe bodemgesteldheid van de
Liesdel of het gevolg zijn van een latere ver
zakking door het gewicht van de voorgevel.
In de eerste helft van de 15de eeuw is het
terrein verder opgehoogd met zware klei
zoden, plaatselijk vermengd met afval.
Hierboven bevonden zich resten van de
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Amsterdam | Marine
Etablissement Kattenburg

Lange Niezel 16 is in de 14de en 15de eeuw

opgehoogd met pakketten van veen- en kleizoden,
plaatselijk vermengd met puin en hout.

oudste bebouwing in de vorm van bakstenen
muren en een houten fundering op staal. Op
basis van de dendrochronologische datering
van het hout is de fundering ergens na 1513
aangelegd. In tweede instantie is het huidige
pand gebouwd. Volgens bouwhistorische
gegevens vond dit rond 1550 plaats.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Van 16 tot 18 oktober heeft Bureau Monu
menten & Archeologie een inventariserend
archeologisch veldonderzoek (IVO) uitgevoerd
op het Marine Etablissement op Kattenburg.
Het onderzoek hield verband met de toe
komstige herbestemming en ruimtelijke
ontwikkelingen van het gebied. Kattenburg is
het meest westelijke van de drie Oostelijke
Eilanden in Amsterdam en is rond 1650 in het
IJ aangelegd. Vanaf 1655 waren hier het
arsenaal en de scheepswerf van de oorlogs
vloot van de Admiraliteit van Amsterdam
gevestigd. In 1813 kwam het bedrijfscomplex
onder de naam Rijkswerf in gebruik bij de
Koninklijke Marine.
Het IVO was geïnteg reerd met een
milieutechnisch bodemonderzoek door
Geofox-Lexmond dat bestond uit de aanleg
van 14 sleuven (tot 1,5 m onder het maaiveld),
101 handmatige boringen (van 0,5 tot 3,0 m
onder het maaiveld) en vijf mechanische
boringen (tot 7 m onder het maaiveld).
De verkenning leidde tot een archeologische
waardering van het plangebied in drie
zones.
In de eerste zone ligt de 17de-/19de-eeuwse
werf op het aangeplempte eiland tussen de
Kattenburgerstraat en het voormalige
scheepsbassin (’s Lands Dok). Het was oor
spronkelijk ingericht met bedrijfsgebouwen,
werkplaatsen en pakhuizen waarvan nog
funderingen aanwezig zijn. Langs de voor
malige oever (circa 70 m van de straatzijde)
lagen scheepshellingen met insteekhavens.
Hier ligt op gemiddeld 1,5 m onder het
maaiveld (0,5 m boven N.A.P.) een
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< De voorwerf en het Zeemagazijn

van de Admiraliteit op de oever van

het eiland Kattenburg met ervoor in
het IJ het met palen afgeschermde

bassin (’s Lands Dok), weergegeven

op de stadsplattegrond van De Broen
uit 1774-1782 (noorden rechtsonder).

Een sonderingssleuf op

de voorwerf met links een deel van

de voorwerfbebouwing en rechts

het Zeemagazijn (tegenwoordig het

Scheepvaartmuseum). >

ophogingsl aag uit de tweede helft van de
18de eeuw. In enkele boringen zaten rond
2,0 m onder het maaiveld sporen van een
oudere ophoging uit de 17de of vroege 18de
eeuw. Dit impliceert een hoge verwachting
en de noodzaak van archeologisch onderzoek
bij toekomstige bodemingrepen.
In de tweede zone ligt de dam die in 1794 rond
het bassin is aangelegd. Oorspronkelijk was
het ’s Lands Dok afgesloten door een palenrij.
Eind 18de eeuw werd deze vervangen door een
dichte dam om dichtslibben te voorkomen.
De dam bestaat uit een zodenophoging van
stevige klei met hierin zand- en veenbrokken.
Sporen hiervan bevinden zich op circa 0,6 tot
1,0 m onder het maaiveld. Ook in deze zone is
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Een van de grafkisten met skeletresten in de

kelderruimte van Nes 116-118, een overblijfsel
van de laat-16de-eeuwse bijzettingen in het
kloosterhof van het Mariaklooster.

sprake van een hoge verwachting met de
noodzaak tot vervolgonderzoek bij bodem
ingrepen.
In de derde zone ligt de voormalige water
bodem van het bassin dat in de jaren zestig
van de 20ste eeuw is gedempt. De sliblaag van
de IJ-bodem ligt op 5 tot 6 m onder het maai
veld met daarop een dik pakket schoon zand.
De geringe dikte van de sliblaag wijst erop dat
het dok voor de demping is uitgebaggerd. De
natuurlijke ondergrond onder de sliblaag
bestaat uit resten Hollandveen op (klei)
afzettingen van Wormer.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Amsterdam | Nes 116-118
Vanwege een melding van menselijke
skeletresten bij bouwwerkzaamheden in de
achterste kelderruimte van het huis Nes 116-118
heeft Bureau Monumenten & Archeologie op
9-11 juni een noodonderzoek uitgevoerd. In de
bodem bevonden zich losse botten op een
hoogte tussen circa 0,1 en 0,8 m onder N.A.P.
Direct daaronder lagen de resten van zes
houten grafkisten die deels waren verstoord,
maar in drie gevallen nog skeletdelen in
anatomisch verband bevatten. In het talud van
het niet-ontgraven deel van de kelderr uimte
waren nog meer grafkisten en skeletresten
zichtbaar. Een sondering met een meetpen gaf
aan dat onder de ontgraven kisten waar

schijnlijk nog meer begravingen lagen.
Fysisch-antropologisch onderzoek door
dr. E. Smits van het AAC van de Universiteit
van Amsterdam wees uit dat de drie skelet
resten uit de grafkisten afkomstig zijn van
jonge vrouwelijke individuen tussen de 20 en 34
jaar. Een dendrodatering van een eikenhouten
grafkistbodem leverde een veldatum van 1567
op. Het losse botmateriaal uit de bovengrond
bleek te herleiden tot 9 individuen, waaronder
minimaal 4 vrouwen en minstens 2 mannen.
De menselijke resten houden waarschijnlijk
verband met de laatste begravingen in het
kloosterhof van het Maria Klooster dat in 1417
aan de Nes was gesticht en in 1585 werd
opgeheven. Het terrein is toen heringericht en
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het langgerekte kloostergebouw langs de Nes
werd vervangen door individuele woonhuizen,
waaronder het huidige dubbelpand 116-118.
Vanwege het belang van integraal behoud van
de vindplaats zijn de opgegraven skeletresten
op 22 augustus teruggeplaatst en is de vloer van
de kelderruimte aangevuld tot aan het
oorspronkelijke niveau en betegeld.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Enkele messen, lepels, bekers, borden en
pispotten van tin uit het Damrak en
Rokin, 1550 – 1750.

Amsterdam | Noord/Zuidlijn
In 2012 is het archeologische veldwerk
programma dat in 2003 was gestart,
beëindigd: als laatste is caisson 2 op het
Damrak c.q. het Stationsplein afgezonken en is
het boren van de tunnels afgerond. De archeo
logische begeleiding van de tunnelboringen
vanaf 2010 heeft geen vondsten of nieuwe
bodemgegevens opgeleverd. De archeologische
operatie bij het afzinken van caisson 2 was
bescheiden van opzet; er is geen zeefinstallatie
ingezet om vondsten te verzamelen. Er werd
volstaan met het dagelijks nalopen van de
bezinkbak, omdat de uitkomst van het

archeologisch werk van de naastgelegen
locaties van caissons 1 en 3 uit 2005 en 2006 tot
een lage verwachting voor caisson 2 had geleid.
Dit bleek terecht. Enkele inspecties onder de
caisson wezen uit dat de vondstlaag uit de Late
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, die zich hier zoals op de andere caissonlocaties - tot circa
6 m onder N.A.P. bevond, vrijwel geheel was
weggegraven, onder andere voor de (ver)bouw
van de brug die hier lag. Er waren nog wel
redelijke hoeveelheden van uiteenlopende
20ste-eeuwse vondsten aanwezig; naast bouw
puin van de brug, veel bijkomend afval uit de
sloopperiode van de brug voorafgaande aan de
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caissonbouw (vuilniszakken, bierblikjes,
plastic bekertjes etc.). Munten uit de 20ste
eeuw waren met enkele honderden exemplaren
goed vertegenwoordigd. Vondsten uit de Late
Middeleeuwen kwamen sporadisch voor, waar
onder een schuttersinsigne van St. Joris en de
draak (de derde van het Damrak). In 2012 is het
proces van uitwerking van de vondsten en
dataverwerking in het kader van een meerjaren
programma voortgezet. Het totaal aantal
vondsten loopt nu richting de 700.000, waar
van circa 450.000 van het Damrak en circa
250.000 van het Rokin afkomstig zijn. Die van
het Damrak zijn met name in de periode

1450-1650 en in de 20ste eeuw te plaatsen,
terwijl die van het Rokin vooral uit de periode
1600-1900 dateren. Met beide vondstcomplexen
ontstaat een doorlopend beeld van de stedelijke
materiële cultuur van Amsterdam van de
afgelopen zes eeuwen. De vondstseries van
beide locaties onderscheiden zich van elkaar in
thematisch opzicht. De vondsten van het
Damrak hebben een duidelijke maritieme en
militaire component, die verband houdt met de
functies van de Nieuwebrug in de Late
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Het
materiaal uit het Rokin houdt verband met
stedelijke ontwikkelingen in dit deel van de

Deksel voor tandpasta van Gustav
Boehm, “Odontine Zahn Pasta
Tooth Paste”, 1855 – 1900. >

Radiateurdop van een Stutz, model AA Roadster

(of AA Touring) uit 1926 – 1935. Stutz was destijds een
uiterst exclusief automerk uit de Verenigde Staten.

stad vanaf de 18de eeuw, zoals de uitgaans
cultuur, industrialisatie, (internationale)
handel, apparatuur met gas en electra,
nieuwe vormen van transport en het banken verzekeringswezen. Verspreidingspatronen
van de vondsten van het Rokin worden in
3D-GIS modellen omgezet naar beelden van
de ruimtelijke ontwikkelingen van deze
activiteiten rond het Rokin.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski
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Amsterdam | Oudezijds
Armsteeg 9-33
In oktober heeft Bureau Monumenten &
Archeologie vanwege een archeologische
begeleiding van bouwwerkzaamheden op de
Oudezijds Armsteeg 9-33 een 3,2 m hoog
bodemprofiel tot 2,28 m onder N.A.P. gedocu
menteerd. Onderin het profiel liep een greppel
door het natuurlijk veen parallel aan de
straat. Met het dempen van de greppel is het
terrein met circa 1 m kleizoden opgehoogd: dit
kan omstreeks eind 14de/begin 15de eeuw
worden gedateerd. Daarop kwamen verschil
lende bewoningslagen, waarvan de bovenste
op 0,1 m onder N.A.P. lag, namelijk een met
plavuizen belegde vloer uit de 17de/18de eeuw.
Een beerput op het achterterrein dateerde uit
de tweede helft van de 18de eeuw en bevatte
naast veel scherven van het gebruikelijke
serviesgoed ook enkele bijzondere voor
werpen, zoals een benen verrekijker en een
rookpijp van Engelse makelij.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

De benen verrekijker uit de beerput, 1750-1800.

Amsterdam | Schoolstraat 5-19
De sloop van enkele huizen en de aanleg van
een ondergrondse parkeergarage waren in
mei aanleiding voor een archeologische
begeleiding door Bureau Monumenten &
Archeologie. De bouwlocatie maakte in de
17de eeuw deel uit van het buitenstedelijke
gebied (de Binnendijkse Buitenveldersche
Polder) langs de Overtoomsevaart, waar
meerdere werkplaatsen en bedrijven gevestigd
waren. Ter hoogte van de huidige Schoolstraat
was een pottenbakkerij in bedrijf, die
gespecialiseerd was in de fabricage van
suikerpotten, suikerbroodvormen en andere
producten voor suikerbakkerijen. In 1662 werd
deze keramiekwerkplaats voor het eerst ver
meld door historicus Melchior Fokkens en uit
de 18de eeuw zijn er verschillende eigenaren
bekend. In 1776 richtte een consortium van
veertien Amsterdamse suikerraffinadeurs
hier de ‘Sociëteit der Pottenbakkerij aan den
Overtoom’ op voor de productie van al het
aardewerk dat ze nodig hadden. De potten
bakkerij groeide uit tot een omvangrijk
bedrijf, waar uiteindelijk in 1879 de productie
werd stopgezet. Vanaf 1882 werden er langs de
nieuw-gerooide Schoolstraat huizen gebouwd.
Van de 17de-/19de-eeuwse pottenbakkerij zelf
zijn in de bouwput geen resten gevonden. Er
waren wel aanwijzingen voor de aanwezig
heid van een omvangrijk bouwwerk net
buiten het perceel dat mogelijk hiermee
verband hield. De onderzijde van de bouwput
op 2,7 m onder N.A.P. bestond uit natuurlijk
veen. Lokaal is er verder verdiept tot 4,17 m
onder N.A.P.: op dit niveau liep een gedempte
sloot of greppel uit de 17de eeuw. Dit duidt
erop dat dit toen nog een open terrein was.
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Het productieafval geeft een goed

overzicht van de laat-17de-eeuwse

suikerpotten en suikerbroodvormen.
Deze voorwerpen waren in een

tonput gedumpt, waarschijnlijk omdat

ze vanwege haarscheurtjes waren afgekeurd.
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De sloot werd eind 17de eeuw gedempt met
afval, zoals misbaksels van suikerpotten.
Dergelijk pottenbakkersa fval werd ook
gevonden in een ondiepe tonput vlakbij de
sloot. De scherven van suikerpotten en een
suikerbroodvorm vertoonden haarscheurtjes
en duidelijke barsten als gevolg van bak
fouten. In de 18de eeuw werd het terrein
gefaseerd opgehoogd. Ook toen werd er
pottenbakkersafval gebruikt, zoals blijkt uit
twee concentraties van misbaksels van
suikerpotten en suikerbroodvormen uit de
tweede helft van de 18de eeuw.

Een concentratie pottenbakkersafval in de 18de-eeuwse ophoging op het

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

terrein naast de pottenbakkerij aan de Overtoom is integraal verzameld.

Suikerbroodvorm.

Enkele misbaksels van suikerpotten

waarmee de sloot in het terrein

naast de pottenbakkerij

aan het eind van de 17de eeuw
is gedempt.
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Amsterdam | Uilenburgerstraat 116
In november 2012 werden bij het verdiepen
van het souterrain van Nieuwe Uilenburger
straat 116 funderingsresten van twee oudere
bebouwingen gevonden. Onderzoek door
Bureau Monumenten & Archeologie wees uit
dat zich op 2 m van de huidige voorgevel en
parallel eraan een 13 m lang fragment van een
roosterfundering bevond. De aanwezigheid
van een dergelijke fundering op deze locatie is
verrassend, aangezien dit funderingstype in
Amsterdam vooral bekend is van kerken,
kloosters en kapellen uit de 13de-15de eeuw.
Het eiland Uilenburg waarop het perceel is
gelegen, is echter pas in 1592 aangelegd. Deze
fundering is waarschijnlijk toegepast, omdat
het net opgehoogde terrein makkelijk zou
kunnen inklinken of verzakken. Het rooster
was standaard uitgevoerd en bestond uit een
raamwerk van twee lange leggers die op regel
matige afstand met dwarsliggers met elkaar
waren verbonden en waarvan de vakken met
palen van verschillende diameter waren vol
geheid. Er was geen eikenhout gebruikt, zoals
bij dit type fundering gebruikelijk was, maar
grenen. Twee dendromonsters gaven een
datering van na 1593. Op het rooster waren
nog enkele bakstenen aanwezig van 24,5 x 12,5
x 5 cm. Dit formaat was uitzonderlijk groot
voor een laat-16de-eeuwse fundering en er is
waarschijnlijk sprake van hergebruikte bouw
stenen. Een deel van het rooster was weg
gebroken om ruimte te maken voor een tweede
fundering. Dit was een typisch 18de-eeuwse
constructie van een langshout op kespen op
twee palen en voorzien van een lat (schuif
hout) in het midden, die moest voorkomen dat
het metselwerk van het langshout zou glijden.

De bakstenen waren 19 x 9 x 4 cm. Historische
kaarten verklaren de aanwezigheid van deze
twee funderingen. Ze behoren tot de voor
gevels langs de noordzijde van de voormalige
Batavierstraat. Deze straat maakte samen
met de Uilenburgerstraat deel uit van het oor
spronkelijke ontwerp van het eiland Uilenburg.
Beide straten zijn na een grootschalige
sanering in 1925 komen te vervallen en zijn
vervangen door één straat. De percelen langs
deze Nieuwe Uilenburgerstraat waren dieper
dan die langs de verdwenen Batavierstraat,
waardoor de oude rooilijn binnen de nieuwe
bouwpercelen was komen te liggen.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Het afvoergat (lokgat) met

loden bekleding en de houten

stop met links een doorsnede

aanzicht van de gesloopte

tras gemetselde vloer.

Amsterdam | Varia
Bij herstel van de funderingen in verschil
lende panden heeft Bureau Monumenten &
Archeologie kleinschalig noodonderzoek
verricht om waterkelders en beerputten te
documenteren. Hieronder waren enkele
bijzondere constructies. Eén daarvan was
een drijvende kelder in het achterhuis van
Nieuwe Keizersgracht 56. Dit was feitelijk
een open gemetselde bak, die in de kelder
was ingegraven. Omdat de bak los van de
bouwmuren stond, kon deze meebewegen op
wisselingen in de grondwaterstand. Tot de
aanleg van de Oranje Sluizen in 1871
varieerde de grondwaterstand in Amsterdam
met het getij. Een vaste vloer zou bij stijgend
grondw ater in stukken breken. Vandaar dat
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een bewegende variant werd bedacht voor
natte locaties. De vloer en wanden van deze
gemetselde bakken waren stevig uitgevoerd
en gezet op een omvangr ijke
funderingsvloer van balken en planken. Zo
ook in dit geval. De bak was 3,8 x 3,3 m en de
1,25 m hoge wanden waren 26 cm dik. De
onderste helft van de wanden was bekleed
met een klampl aag van bakstenen op zijn
plat, de bovenste helft en de rand waren
bekleed met geglaz uurde plav uizen. De 33
cm dikke bakstenen vloer was gefundeerd op
een houtconstructie van 4 cm dikke planken
en 15 cm dikke balken. Een ander technisch
verschijnsel dat samenhing met de hoge
grondwaterstand in Amsterdam werd
waargenomen op de Prinsengracht. Ter
hoogte van het souterrain van nummer 18
bevond zich een bakstenen vloer van zes
lagen met tras gemetselde baksteen. Tras is
metsels pecie van fijngemalen blauwe
tufsteen vermengd met gewone kalkmortel,
die onder water kon uitharden om het
metselwerk hard en waterdicht te maken.
De baksteenvloer was aangelegd op een
houten vloer van 28 cm brede en 1,6 cm
dikke planken op balken van 15 x 21 cm. Een
bijzonder constructiedetail was een met
lood bekleed afvoergat dat met een eiken
houten stop was dichtgezet. Via dit ‘lokgat’
kon grondwater in eerste instantie
opwellen, zodat de vloer onder water kwam
te staan. Onder deze omstandigheden kon
de trass pecie goed uitharden. Nadat het
‘lokgat’ met de stop was gedicht, werd de
kelder leeggepompt en de vloer geheel
afgedicht. Een dergelijk constructiedetail is
in een keldervloer nog niet eerder

archeologisch vastgesteld; wel in de bodem
van twee waterkelders, die in 2011 zijn
opgegraven op de vindplaats Valkenburgerstraat 130-146.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Het slibversierde plavuisje met
Franse lelie en stippenmotief.

Bergen - Egmond Binnen |
Herenweg
Tijdens rioleringswerkzaamheden werden
diverse vondsten verzameld in de stort aan de
Herenweg, waaronder fragmenten aarde
werk, zoals kogelpot, proto-steengoed, grijsen roodbakkend, een roodbakkende profiel
steen (dikte 7,5 cm, mogelijk 13de-eeuws) en
een munt van Jan I, graaf van Holland
(1296-1299).
Opvallend is de vondst van een klein rood
bakkend plavuisje met slibversiering en
loodglazuur. Het gaat hier om een plavuisje
van het formaat 4 x 4 x 1,5 cm versierd met het
Franse leliemotief met stippen. Aan de zijkant
is te zien dat het afkomstig is van een grotere
plak klei uit een mal die voor het bakproces
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half ingesneden werd (ingeritst) en na het
bakproces werd afgebroken.
De voorstelling op de tegel is gestempeld
waarna de indruk gevuld is met witte slib en
voorzien van loodglazuur. Tijdens het bak
proces kreeg de versiering de mooie gele kleur.
Deze vloertegeltjes kunnen gedateerd worden
tussen circa 1280-1350 en vinden we meestal
in stenen huizen van de hogere adel, geeste
lijkheid en vermogende burgerij, omdat ze
zeer kostbaar waren. Het is bekend dat veel
van dit soort huizen aan de huidige Abdijlaan
en directe omgeving daarvan stonden (Hof
1973). Blijkbaar had de abdij van Egmond een
grote aantrekkingskracht.
Eén van deze huizen is archeologisch en bouw
historisch onderzocht in 1997 (A. Pavlovic 1998).
Fragment van de mozaïekvloer afkomstig van Janskerkhof 16

(aanwezig in het Centraal Museum te Utrecht).

Het is goed te zien dat het plavuisje is
ingesneden en afgebroken (ingeritst).

Recente uitwerking van het de opgravingen op
het abdijterrein door Holwerda en Van Giffen
in de vorige eeuw bracht honderden plavuisjes
aan het licht. Deze waren afkomstig van een
mozaïekvloer uit de middeleeuwse abdijkerk
(Roefstra 2010). Hieronder bevond zich ook een
tiental exemplaren met het Franse lelie- en
stippenmotief. Deze hadden echter een groter
formaat, namelijk 8 x 8 x 2 cm en werden
geproduceerd in de ‘Bemuurde Weerd’ te
Utrecht. Ook het tijdens rioleringswerkzaam
heden gevonden plavuisje zal daar gemaakt
zijn. Opvallend genoeg zijn in Noord-Holland,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de stad
Utrecht, duizenden monochroom geglazuurde
plavuizen en maar enkele slibversierde
plavuizen gevonden bij opgravingen (bijvoor

beeld in de abdij van Egmond, Stadhuis van
Haarlem en Aelbrechtsberg). Het is daarom
niet zo vreemd dat een enkel slibversierd
plavuisje aan de Herenweg gevonden werd.
Onbekend is nog van welk gebouw deze
afkomstig is. Helaas ging een fragment van
een middeleeuwse fundering zonder archeo
logisch onderzoek tijdens de werkzaamheden
verloren.
Provinciaal Depot voor Archeologie Noord-Holland,
J. Roefstra
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Bergen - Egmond aan den Hoef |
Slot op den Hoef
Baggerwerkzaamheden in de slotgracht
vormden de aanleiding voor een archeo
logische begeleiding bij ‘Slot op den Hoef’
in Egmond aan den Hoef.
Bij het onderzoek bleken de verwachte oude
baggerlagen met archeologische vondsten niet
meer aanwezig. Mogelijk zijn deze in de jaren
'30 van de vorige eeuw toch geheel opgegraven
of bij later baggerwerk verdwenen. Het onder
de bagger liggende zand bevatte weliswaar
veel puintjes en mortel, maar nauwelijks
vondsten; slechts een handvol scherven werd

gevonden. Dit zou kunnen betekenen dit zand
is ‘afgetopt’ en dat daarbij de meeste vondsten
zijn meegenomen. Er was nog wel een groot
aantal palen van de oude bruggen aanwezig.
Tussen het rondeel en de vierkante hoofdburcht
is de onderkant van een muur gevonden. Een
brug uit het eind van de 12de/begin 13de eeuw
vanaf het rondeel sluit aan op een versteviging
in deze muur. De muur hoort daarmee ver
moedelijk niet, zoals verondersteld, bij de
L-vormige voorburcht van de vierkante hoofd
burcht, maar bij de voorburcht van het rondeel.
Bij twee stenen brugpijlers, zuidelijk en
westelijk van het rondeel, bleek nog de

originele insteek aanwezig te zijn. Dit maakt
het waarschijnlijk dat ook bij de andere pijlers
nog insteken aanwezig zijn, net als wellicht
de insteken van de kasteelmuren. Deze
insteken kunnen nadere informatie opleveren
over bouwwijzen en faseringen van het ‘Slot
op den Hoef’.
Archeologenbureau Argo, J.P.L. Vaars

Lamoraal I van Gavere,
graaf van Egmond.
(bron: Wikipedia)

Slot op den Hoef met het standbeeld van Lamoraal, graaf van Egmond.

Een deel van de muur van de voorburcht met links op de achtergrond het rondeel. Foto richting noorden.
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Bergen - Schoorl | Heereweg/hoek
Smeerlaan
Op de plaats waar een riooloverstortput wordt
geplaatst, is een kleine werkput van 12 m 2
langs de Heereweg/hoek Smeerlaan te Schoorl
archeologisch onderzocht.
Op circa 90 cm onder het maaiveld op 2,32 en
2,42 boven N.A.P. werd een laatmiddeleeuws
sporenniveau aangesneden. Dit vlak bestond
uit een wirwar van kleine spitse greppeltjes,
paalkuilen, een deel van een sloot of wegberm
langs de Heereweg en een mogelijke ingraving
van een ondiepe waterput.
De sporen tonen aan dat hier in de Late
Middeleeuwen intensief geakkerd en
mogelijk gewoond is. Deze bewoning
zou behoord kunnen hebben tot het laat
middeleeuwse buurtschap Bregtdorp.
Samen met Aagtdorp, Hargen en Groet
vormden deze buurtschappen dat wat we
nu Schoorl noemen. Het laatmiddeleeuwse
sporenniveau ligt ingesloten tussen pakket
ten stuifzand. Dus zowel voor als na de
bewoning heeft dit zich afgezet op het
terrein. Ook hieronder bevindt zich nog
oud oppervlak op 60 cm onder de laat
middele euwse sporen. Op 1,70 boven
N.A.P. is een oud vegetatieniveau aan
gesneden. Dit kon niet verder worden
onderzocht vanwege het snel toestromende
grondwater. Ondanks de geringe opper
vlakte heeft dit onderzoek aangetoond dat
er hier een goed geconserveerd sporenniveau
bewaard is gebleven uit de Late Middel
eeuwen. Hieronder kan nog een ouder
niveau verwacht worden.
Hollandia archeologen, Jan de Koning

Het opgravingsvlak met
greppeltjes, paalkuilen,

een deel van een sloot of

wegberm langs de
Heereweg en een

mogelijke ingraving van
een ondiepe waterput.
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Castricum | Grote Ven - Oude
Venne
In het weidegebied bij Castricum, direct ten
westen van de provinciale weg N203, is een
natuurgebied ingericht door de stichting
Hooge Weide onder de naam Grote Ven en
Oude Venne. In dit gebied werden enkele
kronkelende sloten aangelegd en de vrucht
bare bovengrond afgeplagd, wat zou leiden tot
verstoring van het bodemarchief. In de
directe omgeving, zowel iets verder richting
Uitgeest, als in aangrenzende percelen waren
al enkele vindplaatsen uit de Romeinse Tijd
en Late IJzertijd bekend. Op twee locaties zijn
archeologische sporen en objecten gevonden.
Bovendien werd op grond van verkleuringen
in de bodem duidelijk welke delen afgetopt
zijn en op welke delen nog mogelijk sporen
van nederzettingen aanwezig konden zijn.
Aan de noordzijde van het plangebied - tegen
het fietspad aan - werd een greppelsysteem
uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd gevonden.
Het gaat om 13 greppeltjes van 20 cm breed,
die parallel aan elkaar lopen in oost-westelijke
richting. De greppels waren slecht zichtbaar
doordat ze grotendeels opgevuld waren met
natuurlijk kleiig sediment. Op de bodem van
een van de greppeltjes werd een fragment
aardewerk uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd
gevonden. Helemaal aan de zuidzijde van het
terrein werd op een afgeplagd gedeelte een
concentratie scherven gevonden, waarvan een
groot deel van dezelfde pot afkomstig was.
Deze pot is gereconstrueerd en te dateren in
circa 100 voor Chr. Een klein fragment van
een streepbandpot die in de buurt gevonden
werd, bevestigde deze datering. De vondst van
deze pot is een bewijs dat ook de centrale

lagergelegen delen in het Oer-IJgebied goed
bewoonbaar waren in deze periode. Dit is
wederom een bewijs dat er van echte getijde
werking in dit gebied toen al geen sprake
meer was. De dichtgespoelde greppels aan de
noordzijde van het plangebied geven aan dat
er toen nog wel sprake was van incidentele
overstromingen. Dit kennen we ook van
andere vindplaatsen in de directe omgeving,
zoals Castricum-Oosterbuurt, dat nog in het
begin van de 2de eeuw na Chr. overstroomde.
Hollandia archeologen, K. Salomons

Castricum | Schulpvaart locatie
Zeeweg en Limmen
In het voorjaar van 2012 zijn er op twee loca
ties langs de zuidoever van de Schulpvaart
binnen de gemeente Castricum proefsleuven
aangelegd. Op beide locaties wordt een
gedeelte verlaagd langs de zuidoever van de
Schulpvaart in verband met waterberging. Dit
gebeurt in opdracht van het Hoogheemraad
schap Hollands Noorderkwartier. Op de eerste
locatie Zeeweg werden op een strook op 25 m
afstand van de Schulpvaart in een ongeveer 15
m brede en 70 m lange zone een 3,10 m lang
deel van een greppel en een serie van drie
smalle greppels op circa 7 à 8 m afstand van
elkaar gevonden, die vermoedelijk gedateerd
kunnen worden in de Late of Romeinse
IJzertijd. Bij elkaar zouden deze greppels een
deel van een kringgreppel geweest kunnen
zijn. Daarbuiten is nog een deel van een
andere smalle greppel aangesneden. Bij
elkaar vormt deze constellatie van greppels
een zogenaamde ‘enclosure’ of omgreppeling

van een kleine binnenruimte, die we kennen
van tal van vindplaatsen uit de IJzertijd en
Romeinse Tijd in het Oer-IJ gebied, zoals
Uitgeesterbroek, Assendelft en UitgeestWaldijk (Therkorn 2004, Brandt et al 1987 en
De Koning 2007/2012). Dergelijke greppel
systemen omsloten vermoedelijk kleine
ruimtes waarbinnen een klein gebouwtje
stond. Bij het onderzoek in Assendelft uit de
jaren ‘80 van de vorige eeuw werden dergelijke
‘enclosures’ gekoppeld aan seizoensmatig
gebruik van het terrein, bijvoorbeeld als
tijdelijke verblijfplek tijdens transhumance
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(het weiden van het vee buiten de neder
zetting). Uit slechts een van de sporen komen
fragmenten inheems aardewerk. Een groot
randfragment is te dateren in de 2de eeuw
voor Chr. Indirect wordt aangenomen dat de
nabijgelegen sporen ook uit deze periode
stammen. Qua vulling, kleur en ligging
komen ze sterk met elkaar overeen.
Op de andere locatie, gelegen tussen de
Schulpvaart en de provinciale weg (N203),
waren de meeste percelen binnen het plan
gebied al eerder omgezet en kwamen dus niet
in aanmerking voor verder onderzoek. Op drie

kavels percelen aan de zuidzijde was dit niet
het geval. Hier werden op enkele plaatsen
delen van oude geulen aangesneden. Deze
konden direct geprojecteerd worden op een
oude luchtfoto van de Royal Airforce, gemaakt
in 1945, toen grote delen van het land onder
water stonden. Twee geuldelen zijn door
sneden. De bovenste lagen in de geul
bestonden geheel uit veen. Vermoedelijk
waren deze delen al in de Late IJzertijd of
Romeinse Tijd dichtgegroeid. In een bovenste
veenlaag werden drie bodemfragmenten
gevonden van Karolingische bolpotten.

Vermoedelijk hebben de bovenste veenlagen
die in de geuldelen zijn gevonden over het
gehele terrein gelegen, maar zijn ze alleen in
dit gedeelte bewaard gebleven. Op de andere
delen is het terrein geheel vergraven. Het
geeft aan dat er in de Romeinse Tijd en de
Vroege Middeleeuwen bewoning kan zijn
geweest op deze locatie, maar dat daar weinig
van over is.
Hollandia archeologen, Jan de Koning

Een groot randfragment uit

de 2de eeuw voor Chr. wordt
uit een spoor getroffeld.

Bodemfragmenten van Karolingische
bolpotten uit 750-900 na Chr.
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Castricum - Bakkum | Duinweg 125

< Werk in uitvoering.

In juli is door Archeologenbureau Argo een
inventariserend veldonderzoek door middel
van proefsleuven verricht op het perceel
Duinweg 125 te Bakkum. De aanleiding was
de nieuwbouw van een woning met kelder en
zwembad.
Bij het onderzoek is een akkerlaag gevonden
met aardewerkfragmenten uit de Late IJzer
tijd/Romeinse Tijd. In dezelfde laag bevonden
zich twee fragmenten kogelpotaardewerk en
waren enkele middeleeuwse greppels ingegraven.
Direct onder de bouwvoor bevond zich een
akkerlaag uit de periode 1600-1950.

De skeletten worden
minutieus vrijgelegd
en gedocumenteerd.
De foto is richting
het westen
genomen.

De ligging van de

armen strak tegen

het lichaam aan,

met de botten van

de hand dicht op
elkaar onder het

Archeologenbureau Argo, J.P.L. Vaars

bekken, is een

aanwijzing voor een

begraving in een

Drechterland - Oosterleek |
Zuiderdijk 33
In 2011 en 2012 werd door Archeologie WestFriesland een grootschalige archeologische
begeleiding uitgevoerd van de werkzaam
heden die plaatsvonden in het kader van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de
Westfriese Omringdijk. Een deel van de
vindplaatsen die in 2011 werden gevonden, is
al in de Kroniek aan bod geweest. De vind
plaats waar het hier om gaat, werd in juni
2012 onderzocht. Bij graafwerkzaamheden
voor de aanleg van een drain werden in het
dorp Oosterleek, iets zuidelijk van Zuiderdijk
33 (tegen de teen van de dijk), enkele skeletten
gevonden, die uiteindelijk bleken te horen bij
een klein middeleeuws grafveld. De vind
plaats lag binnendijks op ongeveer 60 m ten
noorden van de kruising tussen de Lekerweg
en de Zuiderdijk. Na de ontdekking werd het

lijkwade. >

grafveld in vier dagen onderzocht door
Archeologie West-Friesland in samenwerking
met Constance van der Linden van het bedrijf
Tot op het Bot.
Het onderzoek werd vooral uitgevoerd om de
begrenzingen vast te kunnen stellen. Hoe
groot was het grafveld? Om hoeveel graven
ging het en waarom lag dit grafveld hier? Het
bleek om minimaal 14 graven te gaan. Aan de
noord-, west- en zuidzijde kon de begrenzing
van het grafveld worden vastgesteld, aan de
oostzijde liep het grafveld nog verder de dijk
in. De latere dijkophogingen hadden een deel
van het grafveld afgedekt. Dieper lagen nog
meer graven. Hierdoor is het aantal begraven
individuen waarschijnlijk veel hoger en
liggen er nu nog veel skeletten in situ in dit
deel van de West-Friese Omringdijk.

Het grafveld was 5 m breed en minimaal 5 m
lang, maar waarschijnlijk een stuk langer. De
graven lagen in een verbruinde kleilaag, waar
de afzonderlijke graven niet in te onder
scheiden waren. Het grafveld was oor
spronkelijk waarschijnlijk ommuurd. Het
muurwerk was opgebouwd uit hergebruikte
(voornamelijk halve en driekwart delen van)
kloostermoppen. De enige gave kloostermop
had een afmeting van 31 x 15 x 8 cm; een for
maat dat goed overeenkomt met primair
gebruik in de late 13de eeuw en de eerste helft
van de 14de eeuw.
De individuen waren volgens de christelijke
traditie met het hoofd naar het westen
begraven. Er zijn aanwijzingen voor kist
begravingen, maar er werden ook lijkwaden
gebruikt. Een van de skeletten vertoonde een
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opvallend afwijkende houding. Deze man
tussen de 22 en 24 jaar met een lengte van 166
cm werd op de buik begraven. Het individu
lag met het hoofd naar beneden, de benen
gekruist en met de linkerarm los van het
lichaam. De reden dat iemand opzettelijk
‘andersom’ wordt gelegd, zou kunnen liggen
in het feit dat iemand buiten de gemeenschap
staat of zich om een of andere reden
daarbuiten geplaatst heeft. De ligging aan de
noordzijde, vlakbij de rand van het grafveld of
zelfs net buiten de gewijde grond, lijkt dit idee
te ondersteunen. Mogelijk gaat het om
iemand die geëxecuteerd is, hoewel daar geen
aanwijzingen voor zijn gevonden tijdens het
fysisch-antropologisch onderzoek.
De aanwezigheid van het grafveld kan worden
verklaard door een meervoudige inlaging,

waarbij de kerk van Oosterleek een aantal
maal landinwaarts werd verplaatst. Bij de
laatste verplaatsing kwam de kerk op de
huidige plek te staan en werd het grafveld
opgenomen in de inlaagdijk, de huidige
Zuiderdijk. Dit gebeurde in de loop van de
15de eeuw.
Archeologie West-Friesland, Sander Gerritsen

Een man werd op een ongebruikelijke wijze op de buik en met

het gezicht naar beneden begraven. Mogelijk beging de man een
misdaad en werd hij daarvoor geëxecuteerd of pleegde hij zelf
moord, iets dat binnen het Christendom scherp veroordeeld

werd. Onder het skelet werd in de buikstreek een ijzeren gesp

gevonden, waardoor het erop lijkt alsof de persoon met kleding
en al in de grafkuil is gegooid.
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Drechterland - Schellinkhout |
De Laan (buitendijks)
In 2011 en 2012 werd door Archeologie WestFriesland een grootschalige archeologische
begeleiding uitgevoerd van de werkzaam
heden die plaatsvonden in het kader van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de
Westfriese Omringdijk. Een deel van de
vindplaatsen is al in de Kroniek aan bod
geweest. De vindplaats waar het hier om
gaat, is nog niet eerder besproken. Deze werd

al in 2011 in Schellinkhout onderzocht, maar
naar aanleiding van de uitwerking kunnen
nieuwe gegevens worden gepresenteerd.
De vindplaats lag buitendijks, net ten westen
van de afrit van de Zuiderdijk naar het kite
surfstrand, in het verlengde van De Laan.
Hier werden bewoningsresten uit verschil
lende periodes gevonden.
De oudste dateerbare sporen bestonden uit
een groep vierkante tot rechthoekige kuilen,
waarvan een aantal op dezelfde plaats opnieuw

< Detail uit de kaart van
Langedijck uit 1603.

Op deze kaart staan
ter hoogte van de

onderzoekslocatie

vier huizen parallel

aan de dijk afgebeeld.

Rond het midden van de

17de eeuw werd op de

locatie een huis gebouwd
met een lengte van 20 m

en een breedte van 8 m.

Deze overzichtsfoto

is richting het oosten

genomen. >

was uitgegraven. De vulling was redelijk uni
form en bestond uit aslagen met veel houts
kool, afgewisseld met lagen mosselschelp.
In een aantal kuilen werd op de bodem een
duidelijke mestlaag gevonden. Het merendeel
bevatte fijn en middelgrof baksteenpuin, van
zowel geel als rood-oranje baksteen. Mogelijk
gaat het om mestkuilen, die werden her
gebruikt als afvaldump en dus wijzen op
bewoning op die plaats. Uit de kuilen komt
aardewerk uit de periode 1540-1570. Op één
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kuil na lagen alle kuilen ten zuiden van een
denkbeeldige lijn, waarschijnlijk een erf
grens. Mogelijk stond hierlangs een huis of
een ander gebouw. Het afval en de baksteen
fragmenten uit de kuilen ondersteunen dit
vermoeden.
De kuilen waren niet direct ingegraven in de
natuurlijke ondergrond, maar in een gelaagd
ophogingspakket van humeuze klei
afgewisseld met mestlagen van meer dan een
meter dik. Baksteenpuin, -gruis en mortel

ontbraken volledig in deze lagen. Mogelijk
gaat het hier om een middeleeuwse ophoging
die in verband kan worden gebracht met de
oorspronkelijke bewoning langs de veen
stroom de Drecht. Uit de opgraving kwam
slechts één scherf die met zekerheid aan deze
periode kon worden toegeschreven. Het ging
om een fragment van een kan van protosteengoed uit de periode 1225-1280.
De sporen uit de periode hierna (1570-1640)
bestaan uit kuilen op percelen en het lijkt erop

Dorpsgezicht van Schellinkhout

getekend door Hendrik Spilman.

Links het buitendijkse deel met de

stolpboerderij. >

Deze poer was een van de weinige

sporen die met enige zekerheid

aan de stolpboerderij kon worden

toegeschreven. Onder het zware

gewicht van een van de palen van

het vierkant is de poer richting het

noorden verzakt. >

dat de erfgrenzen intact blijven en er
meerdere langgerekte huizen haaks op de
Drecht stonden.
In de volgende fase (1640-1700) werd een huis
gebouwd met een lengte van 20 m en een
breedte van 8 m. Tussen het huis en de dijk
stond in deze periode hoogstwaarschijnlijk
nog een huis van vergelijkbare afmetingen.
Het pand bezat waarschijnlijk houten
wanden, die rustten op een bakstenen
fundering. Bij de aanleg van deze fundering
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Uit een vondstrijke laag uit de periode van de stolpboerderij,

kwamen naast vele stukken uit de eerste helft van de 18de eeuw
(1700-1750) ook wat oudere fragmenten, zoals deze bijna

complete rijkversierde kan uit Raeren of Westerwald uit de
eerste helft van de 17de eeuw (1600-1650).

Een schematische weergave van de toegepaste
funderingstechniek.

gebruikte men een
opmerkelijke tech
niek: door verder
van de dijk steeds
een extra laag
bakstenen aan de
onderzijde toe te
voegen, werd de
hellingshoek van de
dijk gecompenseerd.
Hierdoor kon baksteen
worden bespaard en bleef de
fundering vrijwel water pas.
Deze techniek werd al
eerder in Schellinkhout
waargenomen en zal
ongetwijfeld vaker langs de
dijk zijn toegepast.
Aan het einde van de 17de eeuw of
aan het begin van de 18de eeuw verdween het
huis, werden twee percelen samengevoegd en
verrees een stolpboerderij. Van deze stolp is
een aantal 18de-eeuwse tekeningen bewaard
gebleven.
Meerdere sporen hoorden bij deze boerderij,
maar helaas kon geen eenduidige plattegrond
worden gereconstrueerd. De stolp werd waar
schijnlijk al gesloopt in de tweede helft van de
18de eeuw, mogelijk rond 1775. In de 18de
eeuw was de stolpboerderij de laatst over
gebleven buitendijkse bewoning langs de
Zuiderdijk. Wellicht moest in deze periode
door een toenemende dreiging van de Zuider
zee de bewoning ook hier uiteindelijk worden
opgegeven.
Archeologie West-Friesland, Sander Gerritsen
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Drechterland - Venhuizen |
De Buurt 5
In november werd een archeologische
begeleiding uitgevoerd door Archeologie WestFriesland op het terrein aan de Buurt 5 in
Venhuizen. In 2012 werd deze begeleiding
verder uitgewerkt en gerapporteerd.
Onder de funderingen van een modern huis
werden de resten gevonden van een langhuis,
waarschijnlijk uit de eerste helft van de 17de
eeuw. Het moderne huis lag direct op dezelfde
funderingen en had daardoor vrijwel dezelfde
afmetingen. Onder de vloeren van het huis
werd een opvallend grote haardfundering
gevonden, die het langhuis opdeelde in een
achter- en een voorzijde. De voorzijde bestond
waarschijnlijk uit een kamer en een voorhuis,

de achterzijde uit een keuken en een staldeel.
In de stal werd een waterput gevonden. De
achterzijde had mogelijk vanaf het begin,
maar zeker in de tweede fase, een uitbouw
waardoor een L-vormige plattegrond
ontstond. Deze uitbouw werd waarschijnlijk
gedeeltelijk bij het stalgedeelte getrokken.
Mogelijk was de opbouw van het pand
oorspronkelijk vooral van hout en stonden de
dragende houten stijlen op een bakstenen
ondergrond. Deze manier van bouwen komt
in de regio vaker voor in deze en andere
periodes. Het pand Oosterleek 39 dat nu een
rijksmonument is, is een vergelijkbaar
langhuis. Dit huis heeft aan de voorzijde en
aan de noordelijke helft van de oostzijde een
houten gevel. Deze houten delen zijn

bevestigd aan dakdragende wandstijlen, die
op de bakstenen fundering rusten.
Waarschijnlijk bezat een groot deel van de
17de-eeuwse huizen buiten de stad een
dergelijke constructie. De oudste kaart waar
bewoning op staat aangegeven, is de kaart
van J. Dou uit 1651-1654 (collectie van het
Westfries Archief).
Hierop is te zien dat het gebied halverwege de
17de eeuw redelijk dichtbebouwd was. Aan de
hand van een beperkt aanvullend booronder
zoek kon oudere bewoning worden vast
gesteld. De totale dikte van het ophogings
pakket bedroeg ter hoogte van het huis 1,4 m.
Het merendeel van de opgehoogde grond
bestond uit verschillende lagen klei. De onder
zijde bestond uit opgebracht veen. De oudste

De plattegrond (onder) had

overeenkomsten met eerder

onderzochte langhuizen. De
bovenste is een opgegraven

boerderij in Schellinkhout. Van de

middelste, uit Oosterleek, is alleen
een bouwhistorische opname

(naar: Brandts Buys 1998). >

< Onder de vloeren van het
moderne huis kwam een

opvallend grote fundering van
een schouw tevoorschijn.
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In grote lijnen kan het huis er vergelijkbaar uit hebben gezien

als dit langhuis uit Oosterleek (Brandts Buys 1998).

In een kuil gevuld met wandtegels
werd deze nistoptegel gevonden.
Mogelijk bezat het huis

oorspronkelijk een kaarsnis.

Voor- en achterzijde van een muntgewicht uit Antwerpen. Datering: 1577.
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Enkhuizen | Davidstraat 1/
Westerstraat 222
Van 23 tot en met 25 april 2012 is door Archeo
logie West-Friesland een kleine opgraving
uitgevoerd op de percelen Westerstraat 222 en
Davidstraat 1 in Enkhuizen. De percelen
grenzen aan elkaar en bevinden zich op de
noordwestelijke hoek van de Westerstraat en
de Davidstraat. De Westerstraat is de oudste
straat van Enkhuizen en maakt deel uit van
de Streekweg; een lint van dorpen dat in de

12de eeuw is ontstaan en waarlangs vanaf de
12de eeuw verspreid gewoond kan zijn.
Het onderzoeksterrein ligt niet binnen de
oudste kern van Enkhuizen, maar is bij de
grote stadsuitbreiding waarmee de stad in
1590 begon, binnen de stadswallen komen te
liggen. Waarschijnlijk is de Westerstraat
snel na 1591 al volledig bebouwd. Diverse
huizen aan de straat dateren nog uit deze
tijd. Op de onderzoekslocatie zijn twee
smalle huizen gebouwd, zoals blijkt uit de
< Het vrijleggen van de sporen vlak onder het maaiveld
op de hoek van de Westerstraat en de Davidstraat
in Enkhuizen.

Uitsnede van de kadastrale minuut uit 1826. Links is het
langhuis met de uitbouw te zien.

ophogingen kunnen waarschijnlijk in de
periode net na de middeleeuwse ontginning in
de latere 12de of 13de eeuw worden geplaatst.
Of er sprake was van continue bewoning van
af de ontginningsperiode tot aan de Nieuwe
Tijd kon niet worden bepaald. De geringe
hoeveelheid keramiek maakte het lastig om
daar uitspraken over te doen. De metaal
vondsten, en dan met name de munten en
penningen, konden voor het merendeel in de
16de en 17de eeuw worden gedateerd.
Archeologie West-Friesland, Sander Gerritsen

Muren, vloeren en een waterkelder

uit de 17de, 18de en 19de eeuw.
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oudste kadastrale kaart van 1823. Achter de
panden waren kleine erven aanwezig. In de
19de eeuw zijn deze huizen gesloopt en is een
nieuw pand gebouwd dat beide percelen
besloeg.
Vlak onder het maaiveld waren de muren en
gedeeltes van de plavuizen vloeren van de
huizen nog aanwezig. De smalle huizen zijn
in de 17de, 18de en 19de eeuw diverse malen
verbouwd.
Inpandig zijn kelders toegevoegd. Achter het
hoekpand is een ronde waterput met bak
stenen opbouw teruggevonden, die niet lang
na 1665 is gedempt. Uit de vulling komen
namelijk 26 duiten waarvan de jongste in 1665
is geslagen. De put heeft minimaal 47 gebruiks
voorwerpen van keramiek (exclusief tabaks
pijpen) opgeleverd, waarvan een aantal

compleet bewaard is gebleven. Opvallend is
dat slechts één Chinees porseleinen kopje is
gevonden en dat al het overige materiaal in
Nederland is gemaakt. Hiertoe behoort een
aantal voorwerpen van majolica en faience,
zoals een kleine plooischotel van faience met
Chinese motieven.
Een ander object is een bord van majolica met
een aan Italiaanse voorbeelden ontleende
afbeelding van een putto. Naast aardewerk
komen uit de put enkele scherven van glazen
voorwerpen: een kelderfles met loden schroef
dop, een wafelbeker, een vlechtwerkbeker,

een vetro-a-fili-beker en een roemer met
braamnoppen. Bij de metalen voorwerpen is
een zogenaamde Betty-lamp van messing een
fraaie vondst.
Dit is een olielampje dat aan de muur kon
worden gehangen. De naam is ontleend aan
het Duitse woord ‘besser’, wat aangeeft dat
het een verbeterd model lamp was. Een van de
verbeteringen was het aanbrengen van een
dekseltje, dat bij het hier gevonden exemplaar
echter ontbreekt.
De meest bijzondere vondst uit de put is een
complete kokosnoot waarvan het topje is

De complete kokosnoot vlak nadat deze uit de put
naar boven is gekomen.

Kleine plooischotel van faience

met Chinese motieven.

Bord van majolica met

de afbeelding van een putto. >

Archeologische kroniek 2012 | Provincie Noord-Holland | 51

afgezaagd. Uit historische bronnen is bekend
dat in de 17de eeuw kokosnoten naar Holland
werden meegenomen, maar een complete
noot is niet eerder gevonden. Mogelijk is
de kokosnoot afkomstig uit Zuid-Amerika.
De WIC, die in 1621 was opgericht en
waarvan een kamer in Enkhuizen
was gevestigd, dreef handel op dit
werelddeel.

Glazen kelderfles met
loden schroefdop.

Archeologie West-Friesland,
Christiaan Schrickx

Zogenaamde Betty-lamp van messing.
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Enkhuizen | Paktuinen 12
De grond aan weerszijden van de Paktuinen
in Enkhuizen is vanaf 1590 volgebouwd met
woon- en pakhuizen. Uit historische bronnen
is bekend dat in deze buurt veel rijke koop
lieden woonden. Van de oude bebouwing ten
noorden van de Paktuinen resteert nu nog
slechts één pand: het pakhuis Paktuinen 12.
Oorspronkelijk had het pand een begane grond
met iets verdiepte vloer, twee verdiepingen en
twee zolders. In de eerste helft van de 20ste
eeuw nam een vrachtvervoerder zijn intrek in
het pakhuis. Op dat moment is een garage
deur in de voorgevel gezet, de onderste balk
laag verwijderd en de verdiepte vloer van de
begane grond opgehoogd. Onder de grenen
balklaag van de tweede verdieping ligt als
extra versterking een dwarsbalk over het
midden van het pand (onderslag), met daar
onder grenen staanders (standvinken). Ook
onder de andere twee balklagen was tot in de
20ste eeuw een vergelijkbare constructie aan
wezig. In 2013 is dendrochronologisch onder
zoek verricht aan de balklagen. Op basis van
het kapjaar van het hout kan worden gesteld
dat het pakhuis is gebouwd tussen 1736 en
1740.
In 2012 begon de verbouw van het pand tot
drie appartementen. In de nieuwe situatie
wordt de verdiepte vloer van de begane grond
weer teruggebracht en daarom is het gebouw
eind 2012 uitgegraven. Hierbij kwam de oor
spronkelijke vloer van het pakhuis tevoor
schijn, die bestond uit gele bakstenen die op
hun kant waren geplaatst. De vloer was geheel
zwart doordat de ruimte ooit is gebruikt voor
Het pakhuis aan het begin van de 20ste eeuw.
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de opslag van kolen. In het midden van het
pand was onder de vloer een rij kleine poeren
van ongeveer 50 cm hoog aanwezig. Zij droegen
de standvinken die oorspronkelijk onder de
onderste balklaag stonden. Verder bleek tegen
de westgevel van het gebouw een waterkelder
te liggen. De ingang, een vierkant gat in een
hoek van de kelder, was opvallend zwaar uit

gevoerd. Op deze ingang lag een molensteen
met een diameter van 90 cm. De ronde steen
met gat in het midden lag verdiept in de bak
stenen vloer, wat doet vermoeden dat de
molensteen direct bij de bouw van de water
kelder is aangebracht. Op de steen zal een
waterpomp hebben gestaan.
Bij de graafwerkzaamheden is een kleine

hoeveelheid keramiek, bouwkeramiek en
metaal verzameld, waaronder enkele wand
tegels uit de 17de eeuw.
Archeologie West-Friesland, Dieuwertje Duijn

Twee wandtegels uit de 17de eeuw, gevonden bij de graafwerkzaamheden in het pakhuis.
De figuur op een van de tegels stelt een marskramer voor.

Voor- en achterzijde van een terracotta beeldje van het
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Christuskind met duif in de handen, 1525-1550.

Houten lepel
met korte

steel voor in

Kleine grape van roodbakkend aardewerk, zowel

een metalen

inwendig als uitwendig voorzien van witte slib en

handvat,

loodglazuur, hoogte 7 cm, 1525-1550.

Enkhuizen | Wortelmarkt 3
Van 12 tot en met 19 juli 2012 is door Archeo
logie West-Friesland een opgraving uitgevoerd
op het perceel Wortelmarkt 3 in Enkhuizen. In
het plangebied werden een huis en garages
gesloopt voor de nieuwbouw van vier
woningen met bergingen. Dit terrein ligt
midden in het oude centrum van Enkhuizen,
op de hoek van de Wortelmarkt en het Verlaat.
In deze straten lag tot in de 19de eeuw een
gracht. In de loop van de 15de of begin van de
16de eeuw werden waarschijnlijk voor het
eerst huizen aan deze gracht gebouwd. Op de
bekende kaart van Jacob van Deventer uit circa
1560 wordt een aaneengesloten bebouwing

1450-1550.

weergegeven. Dat is ook het geval op de diverse
17de-eeuwse stadskaarten. De oudste kadastrale kaart uit 1823 laat zien dat de huizen op
het terrein zijn gesloopt. Die sloop hangt
samen met de economische achteruitgang
van Enkhuizen vanaf de tweede helft van de
17de eeuw en de daling van het inwoneraantal
als gevolg daarvan. De percelen op de hoek
van de Wortelmarkt en het Verlaat waren nu
samengevoegd tot een groot perceel dat werd
gebruikt als boomgaard.
Bij de opgraving kon worden vastgesteld dat
het terrein voor het eerst in de 15de eeuw is
opgehoogd. Uit deze laag is een kleine hoe
veelheid vondstmateriaal verzameld. Bij de

ophoging is gebruikgemaakt van houten
schotten; een methode die op diverse locaties
in Enkhuizen in de 15de en 16de eeuw is
toegepast. Eén van deze schotten is bij de
opgraving gevonden. Vervolgens is het terrein
een tweede maal met een dik pakket klei
opgehoogd om het geschikt te maken voor
bebouwing. Uit het vondstmateriaal blijkt dat
de ophoging in het tweede kwart van de 16de
eeuw heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat
omstreeks 1550 voor het eerst huizen op het
terrein zijn gebouwd. Enkele fraaie vondsten
zijn een kleine grape (hoogte 7 cm), een
terracotta beeldje van het Christuskind en een
houten lepel. De grape is van roodbakkend
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Affuit voor een kanon, kinderspeelgoed, 1700-1800.

Benen priem voor het maken van (veter)gaten in textiel, 1800-1900.

aardewerk en zowel van binnen als van buiten
volledig bedekt met een witte sliblaag en
loodglazuur om een gele kleur te krijgen.
Het stadsdeel in de omgeving van de Wortel
markt en het Verlaat is een laaggelegen gebied
in de binnenstad van Enkhuizen. Dit is van
oudsher al zo en de bewoners zullen dan ook
gedurende al die eeuwen regelmatig water
overlast hebben gehad. Bij de opgraving bleek
dat deze situatie van invloed is geweest op de
wijze waarop de huizen hier zijn gebouwd.
Voorraadkelders en beerputten ontbraken
volledig: ze zouden continu vol water hebben
gestaan. Verder bleek dat de huizen in de 18de
of begin van de 19de eeuw grootschalig zijn

gesloopt, zoals ook op andere terreinen in
Enkhuizen vaak het geval is. De bakstenen
van funderingen en bakstenen of plavuizen
van vloeren werden verwijderd om elders als
bouwmateriaal te worden hergebruikt. Zelfs
puin bracht nog wat geld op als verhardings
materiaal voor wegen en dijken. Hierdoor zijn
er erg weinig sporen van de bebouwing
gevonden. Slechts enkele muurtjes en een
restant van een plavuizen vloer resteerden. De
bebouwing, zoals die op de 16de- en 17deeeuwse stadskaarten is te zien, valt niet meer
te reconstrueren. Kelders, beerputten en zelfs
waterputten ontbraken, waardoor weinig
vondsten aan de bewoners van de huizen te

koppelen zijn. Verspreid over het terrein zijn
enkele voorwerpen van de bewoners gevonden.
Het meest bijzonder is een messing speelgoed
affuit voor een kanon uit de 18de eeuw. De
spaarzame sporen en vondsten maken duidelijk
dat hier zeer eenvoudige bebouwing heeft
gestaan.
Tot slot is bij de opgraving geheel aan de
straatkant een zwaar ijzeren trekanker van de
kademuur gevonden. De kademuur zelf viel
buiten het opgravingsterrein en ligt onder de
huidige stoep.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx
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Heemskerk | Kasteel Oud Haerlem
In mei en juni 2012 heeft Hollandia archeo
logen een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd
op een perceel in de gemeente Heemskerk.
Men veronderstelde dat hier een kreekrug lag
met mogelijk archeologische resten vanaf de
Romeinse Tijd. Het onderzoeksgebied bevindt
zich op enkele honderden meters van voor
malig kasteel Oud Haerlem dat in 1351 tijdens
de Hoekse en Kabeljauwse twisten belegerd en
verwoest werd.
Het inventariserend veldonderzoek sprak de
archeologische verwachting niet tegen. In het
onderzoeksgebied werden sporen en vondsten
gevonden uit de Romeinse Tijd en Late Middel
eeuwen.

Dat de inheems-Romeinse sporen dicht aan
het oppervlak lagen, gaf aan dat de kreekrug
beperkt afgetopt was. Dit beeld werd bevestigd
doordat er niet uitsluitend diepe sporen (zoals
waterputten) werden gevonden, maar ook
ondiepe (zoals greppels en paalsporen). In een
werkput werden twee greppels gevonden, die
een hoek maakten. Dit wijst mogelijk op de
aanwezigheid van een omsloten huisplaats.
Het aardewerk dat is gevonden, wordt
gedateerd in de Romeinse Tijd, tussen het
begin van onze jaartelling en de 3de eeuw
na Chr.
Er werden inheems-Romeinse en laatmiddel
eeuwse sporen gevonden. De laatmiddeleeuwse
sporen waren doorgaans dieper ingegraven cq
Een onbekend fragment handgevormd
aardewerk uit de Romeinse Tijd.

De maand februari met achter de boerderij
een hooimijt. Getijdenboek Gebroeders

van Limburg (circa 1380 - 1416).

bewaard gebleven dan de inheems-Romeinse
sporen, waardoor de conservering daarvan
vooralsnog beter leek. Aan de flank van de
kreekrug zijn in alle werkputten vier langs
elkaar lopende greppels (of langwerpige kuilen)
gevonden. De vier greppels of kuilen, die in
het gehele plangebied aanwezig waren,
bevonden zich parallel aan de St. Aagtendijk.
Het is mogelijk dat de kuilen voor de aanleg
van deze dijk werden gegraven.
Ook werden er restanten van een laatmiddel
eeuws erf gevonden, dat op basis van vondst
materiaal in de 13de eeuw na Chr. werd
gedateerd en dus uit dezelfde periode stamt
als kasteel Oud Haerlem. Dit was verassend,
omdat over de bewoning rondom dergelijke
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kastelen niet veel bekend is. De archeo
logische resten van het erf bestonden uit een
greppelsysteem en twee kringgreppels. De
kringgreppels waren mogelijk de overblijf
selen van een hooimijt, een veelvoorkomende
constructie op boerenerven die je nog steeds
kunt tegenkomen. Vaak bestaan ze uit meer
voudige staanders met onderlanen (dwars
balken) en tassen (vloeren) die het hooi dragen.
Tussen de staanders rust een dak, dat in
hoogte verplaatst kan worden. De hooimijten
die in het onderzoeksgebied zijn gevonden,
waren slechts met een greppel omgeven. Er
werden geen paalsporen gevonden die op
staanders wezen. Een mooi voorbeeld van een
keurig gestapelde hooimijt is te zien in het
getijdenboek van de gebroeders van Limburg
(circa 1380 - 1416). Bij de maand februari is een
hooimijt zonder houten structuur weer
gegeven. Het hooi is langs een enkele
staander geschikt.
Hollandia archeologen, Koert Salomons

Heiloo | Westerweg 252
In juli is door Archeologenbureau Argo een
inventariserend veldonderzoek door middel
van proefsleuven verricht op een perceel aan
de Westerweg 252 te Heiloo (locatie Monique).
De bodemopbouw ter plaatse bestaat uit een
circa 50 tot 90 cm dik pakket bruingrijs zand;
een akkerlaag met plaggenophoging, die bij
de sloop van de tot voor kort aanwezige
bebouwing flink is omgezet. Aan de onder
kant van dit zandpakket werden moesbedden
gevonden.
Waarschijnlijk is dit pakket vanaf de 19de

eeuw tot de eerste helft van de 20ste eeuw
gebruikt als akker- of tuinbouwgrond. Direct
hieronder bevindt zich het schone strand
walzand.
Ook tegenwoordig nog staat de omgeving van
het plangebied bekend als de Akkerbuurt, een
verwijzing naar het historisch gebruik van dit
deel van Heiloo.
Archeologenbureau Argo, G.T.C. Van den Berg

Heiloo | Zandzoom/Zuiderloo
Tussen 16 april en 12 juli 2012 is door Diachron
UvA bv en de Universiteit van Amsterdam een
archeologische opgraving uitgevoerd in opdracht
van de gemeente Heiloo. De opgraving vond
plaats bij de nieuwbouwlocatie Zuiderloo,
tussen de Spanjaardslaan en de Hoogeweg
(direct ten noorden van de volkstuinen).
Aanleiding voor het onderzoek was de geplande
woningbouw in het plangebied Zuiderloo,
onderdeel van het grotere plangebied Zand
zoom. Het archeologisch onderzoek is een
vervolg op het onderzoek dat vorig jaar plaats
vond ten oosten van de Spanjaardslaan, waar
bij onder meer akkers, een graf met palen
krans en een bijzondere stenen hamerbijl met
houten steel uit de Bronstijd (circa 2000-800
voor Chr.) werden ontdekt.
Dit jaar was een gedeelte van de opgraving
onderdeel van de veldcursus voor tweedejaars
studenten van de Universiteit van Amsterdam.
Daarnaast verleenden opnieuw enkele vrij
willigers van de Stichting Regionale Archeo
logie Baduhenna en de werkgroep Oer-IJ
assistentie bij het onderzoek.
Op de hogere delen van de strandwal waarop
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< De sporen van de boerderij worden onderzocht.

Heiloo is gelegen, is een nederzetting uit de
Vroege Middeleeuwen opgegraven. Op basis
van het aardewerk is de bewoning dateer
baar tussen 650/700 en 900 na Chr., de tijd
van de Friezen en Franken en de komst van
Willibrord en andere missionarissen naar
Kennemerland. De sporendichtheid bleek
boven verwachting te zijn. Binnen een
gebied van circa 0,5 ha werden resten
gevonden van (minstens) vijf boerderijerven,
die van elkaar gescheiden waren door
afwateringsgreppels. In de paar eeuwen dat
hier gewoond is zijn de boerderijen en
schuren telkens op een iets andere plaats op
het erf vernieuwd. In totaal zijn er circa 30
gebouwen gevonden, waarvan het merendeel
doorliep buiten het onderzoeksgebied. Door
de grote hoeveelheid sporen zal het nog
lastig worden om het precieze aantal
gebouwen vast te stellen.
Goed herkenbaar was een woonstalhuis van
het type Katwijk (25 x 5 m), dat typisch is voor
het westelijk kustgebied van Vlaanderen tot
Texel.
De ontdekking daarvan in Heiloo vult het
gat in kennis op over het gebied tussen de
vindplaatsen Uitgeest en Texel. Onder de bij
gebouwen valt een grote vijftienpalige,
vierkante spieker op, waarschijnlijk
gebruikt voor de opslag van graan en
zaaigoed.
Behalve deze woonstalhuizen werden ook
dertien waterputten gevonden. Het hout van
de putschachten was onder de grondwater
spiegel goed bewaard gebleven. Dit leverde
veel informatie op over houtgebruik en -ver
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Goed herkenbaar was een woonstalhuis van het type
Katwijk (25 x 5 m), dat typisch is voor het westelijk
kustgebied van Vlaanderen tot Texel.

werking in de Vroege Middeleeuwen, omdat
voor de bouw van deze putten regelmatig
sloophout uit gebouwen werd gebruikt. Eén
van de putten kende een tweede gebruiksfase,
waarbij een uitgeholde boomstam in een
vierkante kistput was geplaatst. De stam was
aan elkaar ‘gelast’ door diverse houten planken
met houten pennen, waaronder drie over
naads gedeuvelde planken.
De provincie Noord-Holland vond de hout
resten van deze waterput bijzonder genoeg
voor conservering en (mogelijke) expositie in
het nieuwe provinciale archeologische depot
in Castricum.
Uit de insteek van een waterput kwam een
zeer bijzondere vondst, namelijk een frag
ment van eik waarin nog de helft van een
menselijk gezicht te herkennen is.
Dergelijke ‘idolen’ zijn in Noordwest-Europa
bekend vanaf de Bronstijd tot in de Vroege
Middeleeuwen. Het kan gaan om een afgods
beeld, maar ook om een versieringselement,
bijvoorbeeld voor op een gebouw.
Vermeldingswaardige metaalvondsten zijn
een bronzen Romeinse munt die in de Vroege
Middeleeuwen als hanger is gebruikt, een
steeksleutel en een mantelspeld van het type
Domburg.
De naam van de nederzetting is niet met
zekerheid te herleiden uit de weinige histo
rische bronnen uit deze periode. Misschien
maakte het ooit deel uit van Oesdom? Een
andere mogelijkheid is Obbinghem (= ‘woon
plaats van Obba’s mensen’). Uit deze plaats
schonk in 855 een grootgrondbezitter “voor
zijn zielenheil” wel 30 hoeven aan de abdij
van Werden in Duitsland, gesticht door de
missionaris Liudger. Ook de abdij van
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De uitgeholde boomstam die in de
waterput was geplaatst, was aan

elkaar ‘gelast’ door diverse houten
planken met houten pennen,
waaronder drie overnaads
gedeuvelde planken.

Uit de insteek van een waterput

kwam een zeer bijzondere vondst,

namelijk een stuk eikenhout waarin
nog de helft van een menselijk
gezicht te herkennen is.

Egmond had in Obbinghem bezit.
Onder de vroegmiddeleeuwse nederzetting
zijn minder goed bewaarde resten uit de
Romeinse Tijd gevonden (begin jaartelling 300 na Chr.).
De sporen daarvan waren grotendeels
geërodeerd door oude verstuivingen van het
duinzand. Alleen diepere sporen, zoals
perceelgreppels en een paar waterputten
resteerden nog.
Ten slotte is vlak ten westen van de Span
jaardsl aan op een dieper niveau gezocht naar
sporen uit de Bronstijd. Grondradaronderzoek
had namelijk op 3 m diepte opvallende cirkel
vormige structuren aan het licht gebracht,
die wel eens konden wijzen op de aanwezig
heid van nog meer begravingen uit de
Bronstijd. Bij het opgraven van dit niveau
werd echter niets bijzonders geconstateerd,
behalve een bodemlaag die uitliep in een
nattere laagte. Blijkbaar bevinden we ons
hier buiten de bewoningszone uit de
Bronstijd.
Er kan worden teruggekeken op een succes
volle opgraving met belangrijke resultaten
voor de geschiedenis van Heiloo en
omstreken.
Diachron UvA bv / Universiteit van Amsterdam, M.F.P.
Dijkstra en A. Verhoeven
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Hoorn | Achter de Vest 54-56
In januari 2012 werd door Archeologie WestFriesland een opgraving uitgevoerd op een
terrein tussen Achter de Vest 54 en 56 te
Hoorn. Het terrein ligt buiten de oude stads
kern, maar binnen de stadsomwalling van
1508. Oorspronkelijk was het in het bezit van
het Mariaklooster dat in de eerste helft van de
15de eeuw is gesticht. In 1572 werd het klooster
opgeheven en nam de stad Hoorn het beheer
van de landerijen en gebouwen over. In 1606
bouwde de Hoornse kamer van de VOC een
pakhuis langs de Pakhuissteeg, iets ten

oosten van het onderzochte terrein. In deze
periode wordt dit deel van de stad verder ont
wikkeld en komt op het voormalig klooster
terrein een complex van pak- en woonhuizen
te liggen. Aanvullend historisch- en carto
grafisch onderzoek heeft aangetoond dat de
aanleg van dit complex wellicht de aanleiding
was voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de
aanleg van een weg langs de omwalling na
1675, waardoor er een kortere verbinding
ontstond tussen de omgeving van de Koren
haven en de Koepoort, een belangrijke
uitvalsweg.

Dit deel van Hoorn had in de Middeleeuwen
waarschijnlijk voornamelijk een agrarisch
karakter. In een van de diepere coupes werd
een sloot aangesneden, die qua oriëntatie
afweek van de perceelsinrichting uit de
Nieuwe Tijd, maar overeenkwam met het
slotenpatroon buiten de stad. Mogelijk is deze
sloot een overblijfsel van de oorspronkelijke
verkaveling, zoals deze werd uitgezet tijdens
de ontginning van het gebied rond 1200. De
richting van deze verkaveling is deels nog
terug te vinden in het huidige stratenpatroon.
Hierna werd het terrein in twee fases 1,4 m

In de 17de eeuw lag het onderzoeksterrein binnen de tuin van een VOC-complex. Op deze

In een diepe coupe werd een sloot met een afwijkende oriëntatie gevonden. Deze richting komt

nog afwezig.

de originele perceelstructuur ten tijde van de ontginning.

kaart van Blaeu, die teruggaat op de situatie rond 1630, is de weg achter de omwalling

overeen met de oorspronkelijke verkaveling direct buiten de stad en gaat waarschijnlijk terug tot
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opgehoogd. De oudste ophoging wordt op
basis van het aardewerk in de periode 15801600 gedateerd. In deze fase bouwde men een
houten schot waar de ophogingsgrond tegen
aan kon worden gestort. Dit voorkwam dat de
natte grond wegliep en bevorderde een voor
spoedige zetting. Dergelijke constructies
werden al eerder in Enkhuizen gevonden,
maar nog nooit in Hoorn.
De tweede ophogingsfase vond plaats tussen
1600 en 1615. De eerste ophoging is waar
schijnlijk het gevolg van voorgenomen stads
ontwikkelingen. Mogelijk had de tweede

ophoging te maken met het daadwerkelijk
bouwrijp maken van het gebied en een verdere
ontwikkeling van het VOC-terrein.
In het onderzochte gebied zijn funderingen
gevonden van gebouwen uit verschillende
fases, maar doordat de bovenzijde verstoord
was, konden deze niet met zekerheid aan
gedateerde ophogingslagen worden
gekoppeld. Het gebruikte baksteenformaat
van de oudste funderingen komt overeen met
formaten die gangbaar waren in de late 15de
of vroege 16de eeuw. Het gaat hier om her
gebruikt baksteen. Het is waarschijnlijk dat

de oudste funderingen ergens in het begin
van de 17de eeuw moeten worden gedateerd,
al kon een datering vóór 1600 niet volledig
worden uitgesloten.
De oudste funderingen horen waarschijnlijk
bij een schuur of een ander gebouw dat op het
achterterrein van het VOC-complex stond.
Deze 17de-eeuwse funderingen werden
grotendeels verwijderd bij de bouw van een
woonhuis later in de 17de eeuw. In de late 19de
of vroege 20ste eeuw werd dit gebouw weer
gesloopt.
Het vondstmateriaal uit de ophogingslagen

Onder de metaalvondsten uit de

oudste ophogingslagen kwam een

deurslot (voor- en achterzijde) met
een schootveer-mechanisme.
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was fragmentarisch. In totaal waren elf
soorten keramiek aanwezig, waaronder zeven
soorten importaardewerk. Het importaarde
werk was afkomstig uit het Werra- en
Wesergebied, maar er zijn ook fragmenten
aardewerk van het Iberisch schiereiland en
uit Italië gevonden. Tussen de metaal
vondsten uit de oudste ophogingen zat een
deurslot met een schootveer. Uit de vroege
17de eeuw stammen meerdere vondsten die
met handel in verband gebracht kunnen
worden. Naast een textiellood uit Leipzig
werd een zeillood uit de Zaanstreek gevonden.

Op de voorzijde staat rondom het getal 49 :
CROM * MENIER *. De letters verwijzen naar
de productieplaats van het zeil, namelijk
Krommenie, en het getal verwijst naar de
lengte van het zeildoek waar het lood oor
spronkelijk aan was bevestigd, 49 el.
Een andere indicator voor handel wordt
mogelijk gevormd door een kuil met een
mysterieuze inhoud. Net achter de oudste
bebouwing en parallel hieraan werd een 17deeeuwse rechthoekige kuil van 2,6 x 1,4 m
gevonden. De kuil was 1,4 m diep en de
vulling bestond bijna volledig uit plantaardig

materiaal. Hoewel de inhoud door een schare
aan botanisch specialisten werd bekeken, kon
de herkomst van het materiaal, een soort
zaden, niet worden achterhaald. Gezien de
ligging op een VOC-terrein in de buurt van
een aantal pakhuizen gaat het waarschijnlijk
om een exotisch product.
Archeologie West-Friesland, Sander Gerritsen

Detailfoto van de mysterieuze vulling van een kuil op het VOC-terrein (de bolletjes
zijn circa 6 mm groot). Monsters werden naar diverse specialisten gestuurd, maar
de aard van het plantaardig materiaal werd niet achterhaald.

Een zeillood (voor- en

achterzijde) uit de Zaanstreek. In
Krommenie werd een groot deel
van de door de VOC gebruikte
zeildoeken gefabriceerd.
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Koggenland en Schermer - Ursem |
De Tuinen
In september en oktober 2102 werd in Ursem
een kleinschalig onderzoek uitgevoerd door
Archeologie West-Friesland. Het onderzoek
heeft belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd
over de middeleeuwse bewoning langs de
voormalige Zuidergouw.
De sporen konden in twee fasen worden op
gesplitst. In de eerste fase werden ovaalronde
kuilen gegraven met een diameter van circa
5 m. De diepte bedroeg circa 1,2 m. In de

kuilen werden diverse lagen met brokken
teruggegooid veen gevonden. Het gaat hier
om daliegaten, die overigens vaak in WestFriesland en andere (oorspronkelijke) veen
gebieden worden gevonden. Daliegaten worden
in verband gebracht met grondverbetering
van de akkers. Uit de kuilen werd kalk
houdende klei of zavel van onder het veen
vandaan gehaald. Deze werd met de top van
het oligotrofe (hoog)veen vermengd om de
zuurtegraad enigszins te neutraliseren. Dit
was nodig om de grond geschikt te maken

< Mogelijk stammen een aantal grote

daliegaten uit de ontginningsfase van
het gebied.

Het vrijleggen van de 13de-eeuwse

keramiekfragmenten in het lineaire vondstrijke

spoor. Op de achtergrond zijn de huizen van de
nieuwbouwwijk Ursem Oost zichtbaar. >

voor akkerbouw. De datering van deze kuilen
is onduidelijk. Mogelijk zijn ze uit de tijd van
de ontginning. Uit de laag die de kuilen
afdekte, kwamen de oudste (12de-eeuwse)
vondsten.
De sporen uit de tweede fase zijn voornamelijk
tussen 1250 en 1275 te dateren. Het gaat onder
andere om een noordoost-zuidwest georiën
teerd vondstrijk lineair spoor dat aan de zuid
zijde een haakse hoek naar het zuidoosten
maakt. Mogelijk gaat het om een greppel
waar afval is ingegooid. Door inklinking van
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het veen is de greppel niet meer als zodanig te
herkennen.
Binnen dit spoor lag een onregelmatig recht
hoekig gevormde laag met brokken as. Ten
noordwesten daarvan werd een ronde kuil
gevonden, waarin een jonge hond was begraven.
De aanwezigheid van een redelijke hoeveel
heid as rondom de kuil maakt een inter
pretatie als haardplaats mogelijk, maar niet
zeker. Er zijn geen middeleeuwse parallellen
bekend voor het begraven van een hond onder
een haard.

De sporen konden niet eenduidig worden
geïnterpreteerd. Mogelijk gaat het om een
huis of een bijgebouw dat binnen een
omgreppeling stond. Bij bewoning op het
veen wordt vaak gekozen voor liggend hout als
poer onder de palen van de dragende
dakconstructie. Door de oxidatie van het veen
blijft van dit liggend hout weinig over. Een
andere mogelijkheid is dat alleen de randzone
van een nederzetting is gevonden en dat de
overblijfselen daarmee samenhangen.
Mogelijk bevinden de resten van een of

< De laag met as; aan de linkerzijde

zijn de brokken zichtbaar. De foto is
richting het westen genomen.

Mogelijk verraden de resten de aanwezigheid van een huis of andere opstal. Gele
brede baan: de sloot van vermoedelijk

middeleeuwse oorsprong. Geel smal

gestippeld: vondstrijk spoor, breed

gestippeld: mogelijke perceelsgrens. Oranje:

asplek en asdump. Groen: dierbegravingen.

Grijze rechthoek: mogelijke locatie opstal. >

meerdere woonhuizen zich meer naar het
zuidoosten. Aan de hand van de analyse van
het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland)
kon de aanwezigheid van de rest van de vind
plaats hier aannemelijk worden gemaakt.
Door veldnamenonderzoek is vast komen te
staan dat er waarschijnlijk nog een huisplaats
of kleine woonkern langs de Zuidergouw heeft
gelegen.
Ondanks de onzekere interpretatie van de
sporen is het onderzoek van belang, omdat
archeologisch bewijs geleverd is voor de
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aanwezigheid van bewoning langs de voor
malige Zuidergouw. Verder heeft het onder
zoek aangetoond dat een belangrijk deel van de
sporen en vondsten nog aanwezig is, ondanks
de ingrijpende ruilkaveling van het gebied.
Tot slot verrijkt het vondstrijke spoor uit Ursem
onze kennis van de materiële cultuur uit deze
periode, omdat het aantal omvangrijke vondst
complexen uit de 13de eeuw in West-Friesland
tot nu toe zeer beperkt was.
Archeologie West-Friesland, Sander Gerritsen

< Hoogtekaart van een deel van de Ursemmerpolder

geprojecteerd op de kadastrale minuut van 1817. De rode en

oranje delen zijn hoog. De groene en blauwe delen zijn lager.

Het huidige slotenpatroon is donkerblauw. De oorspronkelijke
Zuidergouw is zichtbaar als lichte depressie. De blauwe pijl

wijst naar de onderzoekslocatie, de witte naar de rest van de
vermoedelijke vindplaats. Bij de rode pijl ligt de tweede
vermoedelijke huisplaats of kleine woonkern.
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Langedijk - Geestmerambacht |
De Druppels
In opdracht van de provincie Noord-Holland
heeft Deltares een landschapsarcheologisch
onderzoek uitgevoerd in het plangebied De
Druppels in Geestmerambacht. Hier is in 2010
door F. Diederik tijdens een inspectie van
pasgegraven slootkanten een vindplaats uit de
Bronstijd ontdekt. Dit was een bijzondere
ontdekking, omdat tijdens het reguliere
archeologisch vooronderzoek alleen archeo
logische indicatoren uit de IJzertijd/Romeinse

Tijd waren gevonden. Het landschaps
archeologische onderzoek bestond uit een
booronderzoek en een slootkantopname.
Hierbij is een cultuurlaag met vondst
materiaal en grondsporen uit de Bronstijd
gevonden. Uit het booronderzoek blijkt dat de
site zich uitstrekt over de gehele kwelderwal
en een minimale omvang heeft van 50 m x 25
m. De kwelderwal zelf is naar het noorden en
zuiden niet begrensd. Tussen 2750 en 1500
voor Chr. lag het onderzoeksgebied midden in
het Westfriese zeegatsysteem.

Tijdens een rustige fase – doordat de stroom
geul zich verlegde en het zeegat verlandde –
hebben zich mensen gevestigd op de relatief
hoge kwelderwal en werd een zwarte cultuur
laag gevormd op de kwelderwal. De laag
bestaat uit zeer humeus gevlekt zand, waar
uit vondstmateriaal (aardewerk, (dierlijk) bot
en vuursteen) afkomstig is. Het botmateriaal,
maar vooral het aardewerk was sterk ver
weerd. In het profiel is een aantal grond
sporen waargenomen, waaronder een brede
greppel en een paalspoor. De greppel (1,3 m

Overzicht van de

slootkantopname.
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De resultaten van het booronderzoek en de locatie van de slootkantopname.
Vijf profielreconstructies met de afzettings- en bewoningsgeschiedenis van de

onderzoekslocatie aan de hand van de onderzoeksgegevens. >

Profiel met zwarte cultuurlaag uit de Bronstijd op een dun dek kwelderklei van

kleiafzettingen van het Westfriese zeegatsysteem. De bronstijdlaag wordt afgedekt
met klei van hetzelfde Westfriese zeegatsysteem.
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breed) is gegraven aan de noordoostelijke
flank van de kwelderwal en het booronder
zoek suggereert dat de greppel de flank blijft
volgen. 14C-datering plaatst de laag tussen
1775 en 1650 voor Chr. en daarmee in de
Midden Bronstijd.
De klei-afzettingen vanuit het Westfriese
zeegatsysteem gingen tijdens de menselijke
aanwezigheid in de Bronstijd door. Dit blijkt
uit het gegeven dat de zwarte cultuurlaag uit
de Midden Bronstijd uitwigt in de klei van het
Westfriese zeegatsysteem.
Het was dus zeker mogelijk dat de site tijdens
de bewoning nog incidenteel overstroomd werd
tijdens extreem hoge stormwaterstanden. In
ieder geval lag de kwelderwal het overgrote
deel van het jaar droog en was om die reden
voor de mens een aantrekkelijke plek.
Geschat wordt dat rond 1300 - 1000 voor Chr.
het Westfriese zeegatsysteem definitief ver
landde. Het verloor zijn directe contact met de
open zee, doordat er zich voor de kust van
Egmond - Bergen een gesloten strandwal
vormde. Hierdoor verslechterde de natuurlijke
afwatering naar zee, vernatte het gebied en
vond er in het verlande Westfriese zeegat
systeem op grote schaal veenvorming plaats
op de daar gevormde getijdenafzettingen. Van
dit veen is door latere ontginningen – en de
daaraan gekoppelde grondwaterpeilver
lagingen – niet veel meer overgebleven. Het
veen is tegenwoordig grotendeels vergaan aan
de lucht (geoxideerd). Veenrestanten zijn het
beste bewaard gebleven in de opvullingen van
diepere Romeinse ingravingen (tot in de West
friese zeegatafzettingen). Aardewerk uit deze
kuilen dateert uit de 1ste tot 3de eeuw na Chr.
De vindplaats wordt afgedekt met

overstromingsk lei die boven gemiddeld hoog
water is gevormd vanuit het Rekere getijden
systeem dat verbinding had met de zeeinbraak van de Zijpe noordelijk van Petten.
De aard van de vindplaats uit de Midden
Bronstijd is vooralsnog onduidelijk. Het
booronderzoek laat zien dat de verspreiding
van de cultuurlaag samenvalt met de kwelder
wal. Omdat het een geo-archeologische slootkantopname was, is echter nog onzeker of het
om een permanente nederzetting of om
seizoensbewoning gaat. Er is niet veel archeo
logisch materiaal bij de slootkantopname
gevonden; het aardewerk was sterk verweerd,
het botmateriaal was over het algemeen beter
bewaard gebleven.
Het onderzoek heeft nieuwe gegevens aan het
licht gebracht, zowel over de landschaps
genese als over de geschiedenis van de
menselijke aanwezigheid in deze voormalige
kustregio. Het is daarmee een ‘sleutel site’;
een waardevolle bouwsteen in de regionale
landschapsreconstructie.
Deltares, Peter Vos
Van der Heiden Archeologie, Menno van der Heiden

Medemblik | Achterom 14
Voorafgaand aan de uitbreiding van de HEMA
aan de Nieuwstraat in Medemblik is een
archeologisch onderzoek uitgevoerd op het
perceel Achterom 14. Het Achterom is de
naam van een straat langs een water dat in de
16de eeuw de grens van de stad vormde. Op de
stadskaart van Van Deventer uit 1560 is te zien
dat de straat waar het onderzoek werd uit
gevoerd toen nog niet aanwezig was. In 1573

besloot Medemblik een stadswal aan te leggen.
Het stedelijk areaal werd hierbij vergroot en
het water van het Achterom werd als gevolg
een grachtje in de stad. De werkzaamheden
aan de stadsverdediging werden pas in 1589
afgerond, waarna het stadsbestuur zich
concentreerde op de herinrichting van de
nieuwe stadsdelen. Een besluit uit 1591,
waarin sprake is van een nieuwe straat, kan
verband houden met de aanleg van de straat
waaraan de onderzoekslocatie ligt. Hierna
werd het volledige Achterom bebouwd, zoals
goed valt te zien op de stadskaart van Blaeu
uit 1649.
Bij de opgraving is over een groot deel van het
terrein de oeverzone van het water van het
Achterom gevonden. Hieruit blijkt dat dit
water tot in de 16de eeuw een stuk breder was
dan nu het geval is. De lagen van de oeverzone
strekten zich over een breedte van ongeveer
11 m ten oosten van de huidige kade uit. Deze
zone is aangeplempt en opgehoogd, onder
andere met stadsafval. De datering van de
keramiek sluit goed aan bij de veronderstelde
aanleg van de straat in 1591. Uit de ophogings
laag komen onder andere scherven NoordHollands slibaardewerk, Werra-aardewerk,
Weser-aardewerk en majolica. In de eerste
helft van de 17de eeuw werden er op de onder
zoekslocatie voor het eerst huizen gebouwd
die aan het Achterom stonden. Van een van
deze huizen zijn enkele muren en vloeren
teruggevonden. Op de plaats van het huis is
een grote afvalkuil met materiaal uit de
periode 1725 tot 1780 gevonden. Mogelijk
hangt deze kuil samen met de afbraak van het
huis. Uit de kuil komen voorwerpen van rood
bakkend en witbakkend aardewerk,
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steengoed, majolica, faience, biscuit, Chinees
porselein en industrieel aardewerk. Een van
de majolicavondsten is een complete schotel met
een blauw landschap, gemaakt in Makkum. De
twee borden van biscuit (halffabricaat van
faience na de eerste bakgang) behoren tot het
allergoedkoopste segment borden dat in die
tijd te krijgen was. De vondsten laten zien wat
voor keramiek er door de lagere sociale klas
sen in Medemblik werd gebruikt. In de 19de
eeuw werd het terrein opnieuw bebouwd met
eenvoudige gebouwen, die hoofdzakelijk
gebruikt werden als werkplaatsen en schuren.
Deze situatie is te zien op de oudste kadastrale
kaart uit 1825.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx

Medemblik | Gedempt Achterom 45
Op het perceel Gedempt Achterom 45 in
Medemblik is van 19 tot en met 28 maart 2012
door Archeologie West-Friesland een opgraving
uitgevoerd. De straatnaam Gedempt Achterom
is in 1912 gegeven, toen het grachtje uit de tijd
van de aanleg van de stadsomwalling (in 15731575) in deze straat werd gedempt. Het stond in
verbinding met een sloot, de Wik, die we voor
het eerst zien op de stadskaart van Utenwael
uit 1599. Bij het archeologisch onderzoek is
langs de Wik een houten beschoeiing
gevonden. Dendrochronologisch onderzoek
van het hout wijst uit dat de beschoeiing in of
vlak na 1607 is aangelegd. Tegelijkertijd werd
het perceel aan de oostkant opgehoogd. Op de
kaart uit 1599 is te zien dat zich hier een
Kaart uit 1599 met binnen de rode cirkel de onderzoekslocatie.
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< Bord van Werra-aardewerk met afbeelding van een hert en gedateerd 1594.

Bord met een ingekraste voorstelling van een
vrouw met een kanten kraag, vermoedelijk
Noord-Duits, diameter 36 cm. >

doodlopende
uitstulping van
de Wik bevond.
Bij de opgraving
bleek dit een
laagte te zijn, waar
ongetwijfeld een poel
met riet aanwezig is geweest. Deze werd
opgevuld en opgehoogd met stadsafval om het
perceel geschikt te maken voor bebouwing.
Uit deze vondstrijke laag is zoveel mogelijk
materiaal met de hand verzameld. Op basis
van de vondsten krijgen we voor het eerst een
beeld van de materiële cultuur van de
inwoners van Medemblik omstreeks 1600. We
noemen hier slechts enkele opvallende
vondsten. Roodbakkend aardewerk vormt –
zoals gebruikelijk – verreweg de grootste

categorie. Een deel van dit materiaal is in
Medemblik gemaakt door plaatselijke
pottenbakkers.
Opvallend is dat hierna het uit NoordDuitsland geïmporteerde Weser-aardewerk de
grootste groep vormt. Werra-aardewerk vormt
een veel kleinere groep dan Weser-aardewerk.
Een deel van het Werra-aardewerk is uit
Noord-Duitsland afkomstig; dat geldt
bijvoorbeeld voor een bord met een hert en het
jaartal 1594. Enkele andere stukken zijn toe te
schrijven aan het Werra-atelier van Dirk
Claaszoon Spiegel in Enkhuizen. Een bij
zondere vondst uit de afvallaag is een bord
van eenvoudig aardewerk dat vermoedelijk in
Noord-Duitsland is gemaakt. Centraal op het
bord staat een eenvoudige tekening van een
dame met een rok, pofmouwen en een kanten

kraag afgebeeld. De precieze herkomst van
het bord is vooralsnog onduidelijk.
Na Weser-aardewerk vormt Italiaanse faience
de grootste groep importaardewerk. Een
bijzondere vondst is het wandfragment van
een pot van terra sigillata met ingelegde
kiezels uit Portugal (Estremoz).
Fraai is ook een groot fragment van een snelle
uit Siegburg met in drie ‘paneeltjes’ afbeel
dingen van de kruisiging, lijkafname en
wederopstanding.
Tussen het afval zijn ook enkele metalen voor
werpen gevonden, zoals onder andere een zeer
groot lakenlood uit Alkmaar uit 1605.
Na de ophoging van het terrein naast de Wik
zijn op het perceel twee huizen gebouwd. Deze
zijn te zien op de stadskaart van Blaeu uit
1649. Het waren eenvoudige bouwsels,
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Bakenlood met het wapen van Medemblik en

Wandscherf van terra sigillata met ingedrukte

het jaartal 1667, diameter 32 mm.

steentjes uit Portugal.

Groot staallood van Alkmaar met
jaartal 1605, diameter 85 mm.

Snelle van steengoed uit Siegburg

met afbeeldingen van de kruisiging,
lijkafname en wederopstanding. >

waarvan weinig resten zijn teruggevonden.
Wel is afval van de bewoners gevonden, dat
langs de beschoeiing in het water van de Wik
is gestort. Een bakenlood uit 1667 met het
wapen van Medemblik geeft een indicatie
voor de periode waaruit dit afval dateert.
Onder de vondsten bevinden zich enkele scher
ven importaardewerk uit Italië, Frank
rijk, Portugal en China. De tabaks
pijpen zijn van eenvoudige kwaliteit.
De vondsten geven een beeld van de
mater iële cultuur van de lagere
sociale klassen in een perifere zone
van Medemblik. De huizen zijn
aan het eind van de 17de eeuw of in
de 18de eeuw afgebroken. Begin
19de eeuw was het terrein in
gebruik als boomgaard, in de loop
van de 19de eeuw is het opnieuw
bebouwd. Er zijn geen vondsten
uit de Vroege Middeleeuwen.
Ook vondsten die in verband
kunnen worden gebracht met
de naastgelegen synagoge
ontbreken.
Archeologie West-Friesland,
Christiaan Schrickx
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Medemblik Kasteel Radboud. Duidelijk is te zien dat de

onderste helft van de toren in een andere baksteen is gemetseld
dan de bovenste helft.
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Medemblik | Kasteel Radboud,
Oudevaarsgat 8
Bij de vernieuwing van de toiletten in Kasteel
Radboud deed zich de mogelijkheid voor een
bouwhistorische waarneming te doen in de
zuidmuur van de meest zuidelijke vierkante
toren van het kasteel.
In de grafelijkheidsrekeningen van Bangaert
Sey, die kastelein was van Medemblik tussen
1438 en 1444, worden de verschillende ruim
ten van het kasteel opgenoemd. Helaas is de
toren, waarin de toiletten zich bevinden, de
enige die niet bij name wordt genoemd in het
document. Het is wel duidelijk dat de toren
nog, in ieder geval gedeeltelijk, uit de Middel
eeuwen stamt.
Bij de werkzaamheden aan de toiletten werd
een gat in de zuidmuur geslagen, waardoor
het mogelijk was een dwarsdoorsnede van de
kasteeltoren te onderzoeken. In de muur
konden twee soorten baksteen worden onder
scheiden. De gele variant was 28 x 13 x 6,5 cm
groot en was vooral aan de binnenzijde van
het gebouw gebruikt. De rode baksteen van
22 x 15 x 7 cm was vooral aan de buitenzijde
gebruikt. Beide baksteensoorten waren
gemetseld met een mortel waarin duidelijk
schelpen en soms houtskooldeeltjes zicht
baar waren. Bij dit soort mortel wordt
meestal aan middeleeuws metselwerk
gedacht. Aan de buitenkant van het kasteel
is te zien dat de onderste helft van de
zuidmuur in rode steen is gemetseld. Het is
waarschijnlijk dat deze rode stenen te
dateren zijn voor 1890, het jaar van de
restauratie door Jacobus van Lokhorst en
Pierre Cuyper. Aan de buitenkant van het
kasteel is duidelijk dat in ieder geval tijdens

de restauratie in 1890 werd aangenomen dat
het een middeleeuws deel van de muur
betrof. De rode stenen gaan in een patroon
van kantelen over in de jongere, gele stenen.
Dit patroon is grotendeels door de restaura
toren verzonnen en heeft weinig met het
middeleeuwse kasteel te maken. Waar
schijnlijk heeft het gat in de muur precies de
overgang tussen de oude middeleeuwse
muur en een latere opmetseling aan
gesneden, waardoor tijdens de waarneming
twee verschillende soorten baksteen zicht
baar werden. Mogelijk is bij de opmetseling
het middeleeuwse mortel nagebootst, wat
zou passen in de visie van de restauratie
van 1890.
Archeologie West-Friesland, Josje van Leeuwen

Medemblik | Lambertschaag
In september 2012 heeft RAAP een inventari
serend veldonderzoek in de vorm van proef
sleuven uitgevoerd in verband met een
geplande exploratieboring.
Tijdens een verkennend booronderzoek in
2011 was geconcludeerd dat er mogelijk
belangrijke archeologische grondsporen
aanwezig zouden zijn in het oostelijke deel
van het plangebied.
Bij het onderzoek zijn erfgreppels of ont
wateringsgreppels gevonden uit de Bronstijd.
Het gaat waarschijnlijk om de periferie van
een nederzetting, die zich naar verwachting
verder richting het noorden uitstrekt.
Daarnaast is een vindplaats uit de Late
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd gevonden.
Het zijn elementen (gedempte sloten) die

horen bij het zogenaamde kadetjeslandschap
dat is ontstaan in de Late Middeleeuwen. In
de 17de eeuw is het microreliëf dat typerend is
voor dat landschap geëgaliseerd.
RAAP Archeologisch Adviesbureau, Mina Jordanov

Medemblik-Wognum | Kerkstraat 11
Van 4 tot en met 7 juni 2012 is door Archeo
logie West-Friesland een opgraving uit
gevoerd op het perceel Kerkstraat 11 in
Wognum. Het terrein ligt op het restant van
een prehistor ische geulrug en steekt boven de
omgeving uit. Op dit perceel stond een
woonhuis uit 1922, dat in het voorjaar van
2012 is gesloopt.
Wognum is een van de oudste plaatsen van
West-Friesland. De plaatsnaam Wokgunge
komt al voor in een lijst van kerken, die wordt
De locatie van de opgraving in de kern van Wognum op de kaart
van Dou uit 1651-1654.
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gedateerd tussen 993 en 1049. Het was toen
een van de weinige plaatsen in een uitgestrekt
veengebied.
De oudste resten op perceel Kerkstraat 11 gaan
terug tot circa 1100. De eerste bewoners
vestigden zich direct op de natuurlijke klei
van een kreekrug, die als verhoging in het
land aanwezig was. Op het diepste niveau van
de opgraving zijn enkele paalkuilen en (klei
winnings)kuilen in de zandige natuurlijke
bodem gevonden. De bewoners wierpen in de
12de eeuw kleine huisterpjes op. Bij de op
graving zijn twee van dergelijke terpjes met
een sloot ertussen gevonden. De terplagen
tekenden zich af als lagen met veel brokjes
(hutten)leem en konden over een afstand van
18 m worden gevolgd, wat een indicatie is voor
de omvang van de terpjes.
Het totale terppakket was ongeveer 80 tot
90 cm dik. Dit pakket is niet in één keer op

geworpen, maar geleidelijk door voortdurende
ophoging ontstaan. Van de huizen die op de
top van de terpjes stonden, zijn geen sporen
gevonden. Deze bevinden zich waarschijnlijk
onder de huidige panden Kerkstraat 9 en 11a.
Uit de terplagen is een kleine hoeveelheid
keramiek verzameld. Opvallend aan het
kogelpotaardewerk is dat veel scherven
oxiderend zijn gebakken en zijn voorzien van
een grove borstelstreek. Verder zijn scherven
Pingsdorf- en Paffrath-aardewerk en Maas
lands witbakkend aardewerk gevonden. Onder
de scherven Pingsdorf-aardewerk bevinden
zich handgevormde kogelpotjes, wat typerend
is voor de 12de eeuw. Bij het Maaslandse
aardewerk zijn scherven van kannen met een
manchetrand gevonden. In de hogere terp
lagen komen enkele scherfjes proto-steengoed
voor, waaruit blijkt dat tot in de 13de eeuw is
opgehoogd. Naast keramiek zijn brokken van

basaltlava (tefriet) van maalstenen en een
brok graniet gevonden. Granietgruis werd
gebruikt als magering in kogelpotaardewerk.
De enige metaalvondst uit de terplagen is een
loden spinschijf van een type dat in WestFriesland regelmatig in 12de- en 13de-eeuwse
context voorkomt. Een deel van de sloot, die
tussen de terpjes lag, is tijdens de opgraving
verdiept. Uit de diepste lagen komen enkele
grote randen van kogelpotten.
Bij de opgraving is een 13de-eeuwse waterput
gevonden. Deze bestond uit een ingegraven
ton met daarboven een uit stevige plaggen
opgebouwde putschacht. De ton was samen
gesteld uit vijftien eikenhouten duigen met
hoepels van de twijgen van hazelaar. De
duigen zijn dendrochronologisch onderzocht,
maar dit heeft helaas geen datering opgeleverd.
Op een van de duigen zat een ingekerfd merk,
vermoedelijk een eigendomsmerk van een

Een van de opgravingsputten met in het profiel de terplagen en

Uit de terplagen komen diverse brokken huttenleem.

Wandscherf van oxiderend gebakken kogelpotaardewerk met

op de voorgrond een van de dierskeletten uit de 17de of 18de eeuw.

borstelstreek.
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Loden spinschijf.

Waterput met houten ton
uit de 13de eeuw.

handelaar. Onderin de waterput is een matje
van gevlochten (wilgen)tenen als waterfilter
neergelegd. Ondanks deze maatregel was de
ton voor ongeveer de helft van onderuit dicht
geslibd. In de insteek rondom de ton zaten
enkele scherven, waaronder proto-steengoed.
Daarmee wordt de aanleg van de put in de
13de eeuw gedateerd. Uit de dempingslagen
van de put komt onder andere bijna-steengoed
(een verbeterde versie van proto-steengoed) uit
de periode 1275-1300.
Ophogingslagen, sporen en vondsten uit de
14de en 15de eeuw zijn niet gevonden. De
terpjes werden in deze periode niet opgehoogd.
In de tweede helft van de 16de eeuw werd de
sloot tussen de terpjes gedempt. Een fun
dering geheel in de noordwesthoek van het
terrein is mogelijk van een stolpboerderij
afkomstig. Deze is in de bodem bewaard
gebleven doordat hij sterk was weggezakt in
de slappe vulling van een gedempte sloot. Het
overige muurwerk dat op de stevige oude
terplagen stond, is bij de sloop van de boerderij
geheel verwijderd.
Op het erf zijn in de 17de of 18de eeuw diverse
koeien en paarden begraven. Opmerkelijk is
dat enkele van deze dieren in grote stukken
zijn gehakt voordat ze werden begraven.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx

< Het skelet van een in

stukken begraven koe uit de
17de of 18de eeuw.
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< De onderzoekslocatie met op de achtergrond de verplaatste
molen De Nachtegaal.

Profiel met daarin de oudste kuilen, het ophogingspakket
en de recente betonnen vloer.

Middenbeemster | molen
De Nachtegaal
In 2012 is de houten bovenbouw van molen
De Nachtegaal aan de Hobrederweg 4 in
Middenbeemster naar een naastgelegen
perceel verplaatst. Hier zal de molen in oude
glorie worden hersteld. Met deze verplaatsing
is het rijksmonument formeel verhuisd naar
een nieuwe plek. Op het voormalige molen
terrein resteerden alleen nog de veldmuren,
penanten en de betonnen vloer. Die moesten
echter wijken voor de bouw van een nieuwe
schuur. De vraag was wat de waarde is van
deze en mogelijk andere resten van de molen
en eventuele voorganger(s). In overleg met de
gemeente is overeengekomen dat de Rijks
dienst voor het Cultureel Erfgoed de archeo
logische en bouwhistorische waarde van de

molenresten zou bepalen en veiligstellen.
Volgens schriftelijke bronnen is in 1669 op de
onderzoekslocatie een korenmolen met
bakkerij gebouwd. Onduidelijk is of het een
bovenkruier betreft, die vanuit het dorp
Beemster naar deze plek is verplaatst, of een
standerdmolen. Deze onduidelijkheid komt
voort uit het feit dat op de kadastrale kaart
van 1813 op deze locatie een standerdmolen
staat aangegeven. In dat geval zou het
betekenen dat het huidige achtkant pas na
1813 op de locatie is opgericht. Uit bouw
historisch onderzoek blijkt in ieder geval dat
de molen verschillende daterende elementen
bevat. Zo blijkt dat de bovengrondse fun
dering van veldmuren en penanten uit de
18de/vroege 19de eeuw stammen. Het
opgaande werk van de molen dateert echter

vrijwel zeker uit de 17de eeuw (Jurgens 2010).
Het is daarbij niet uitgesloten dat de molen
ooit verplaatst is en dus van een andere locatie
afkomstig is.
Het archeologisch onderzoek is tussen eind
november en begin december 2012 uitgevoerd.
De molenplaats is in vier kwadranten op
gegraven. Deze methode maakte het mogelijk
doorlopende profielen te maken van de binnen
kant, het muurwerk en het molenerf.
Er zijn geen sporen uit de middeleeuwse ont
ginningsperiode gevonden. Het onderste
pakket bestond uit natuurlijke lichtgrijze
klei. Hierin zijn enkele natuurlijke depressies
gevonden, gevuld met sterk humeuze klei.
Mogelijk zijn dit nog overblijfselen van het
oude veenpakket. Verdere resten van dit veen
pakket zijn niet gevonden. De oudste
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< De middenpoer vanuit
het zuiden gezien.

Vlaktekening met resten van een

houten vloer. In grijs zijn de paalsporen

uit de 17de eeuw aangegeven. >

antropogene sporen zijn enkele kuilen met
een opvallende inhoud. De met as en humeus
materiaal opgevulde kuilen bevatten namelijk
elk een of meerdere complete dierskeletten. In
één kuil zaten twee honden en een kat, in een
andere twee honden en in een derde een hond.
Enkele van de hondenskeletten vertoonden
snijsporen, die duiden op het verwijderen van
de huid. Het gebruik van hondenleer is geen
onbekend fenomeen, maar is archeologisch
nog niet vaak aangetoond. Het vermoeden
bestaat dat de kuilen dateren van voor de
bouw van de achtkante molen. Dit blijkt aller
eerst uit de stratigrafie. De kuilen zijn in het
natuurlijke lichtgrijze kleipakket ingegraven
en worden afgedekt door een ophogingspakket
dat met de molen in verband wordt gebracht.
Een tweede aanwijzing levert het vondst

materiaal. De vondsten uit de kuilen dateren
uit de eerste helft van de 17de eeuw. Opvallend
is dat in de vulling van de meeste kuilen
fragmenten maalsteen voorkomen.
Voorafgaand aan de bouw van de achtkante
molen is het terrein opgehoogd met grijze tot
donkergrijze klei. De ophogingslaag bevat een
aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal,
bestaande uit talloze delen van kleipijpen,
(venster)glas, aardewerk, dierlijke bot, frag
menten maalsteen en metalen voorwerpen.
Van een duidelijke gelaagdheid of fasering
binnen de laag is geen sprake. Mogelijk
dateert een deel van het materiaal uit de
periode toen de molen nog in functie was. Een
eerste vluchtige blik op het vondstmateriaal
suggereert dat het vondstmateriaal van het
molenerf uit de 17de/18de eeuw dateert en

binnen de veldmuren uit de 18de/19de eeuw.
Rond de molen zijn op verschillende plaatsen
paalsporen gevonden. Een deel hiervan kan
worden toegeschreven aan recente kruipalen,
waarvan er nog enkele in situ aanwezig
waren. Andere lijken de resten te zijn van
eerdere generaties kruipalen. Er kunnen op
grond van de oversnijdingen minimaal drie
fasen worden onderscheiden. Een van de
gecoupeerde kruipaalsporen bevatte verschil
lende stukken secundair gebruikt molenhout.
Het hout was bedoeld om de kruipaal vast te
klemmen in de kuil.
Ten zuidwesten van de molen is een oude sloot
met houten beschoeiing gevonden. Tussen de
insteek van de sloot en de beschoeiing is een
grote hoeveelheid afval gestort. Het gaat
hierbij om veel delen van kleipijpen, aarde
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werk, veel botmateriaal en maalsteenfrag
menten. Waarschijnlijk is dit afval uit de
gebruiksfase van de achtkante molen. Een
voorlopige datering plaatst het materiaal in
de eerste helft van de 18de eeuw.
De molen heeft buitenwerks een doorsnede
van bijna 8 m en de onderbouw bestaat uit
acht bakstenen penanten van circa 1 x 1 m met
daartussen éénsteens dikke veldmuren. De
veldmuren zijn op een vlijlaag van twee stenen
dik geplaatst. De penanten staan op een
fundering van liggende houten planken met
daaronder ingeslagen palen.
Een opvallend element is een bakstenen poer
in het centrum van de molen. Afgaande op de
constructie van de huidige molen werd een
dergelijk element niet verwacht. Eerder werd,
naar analogie van een vergelijkbare, in ori
ginele staat verkerende molen, een halfzolder
met een fundering uit het midden van de
molen verwacht. Dat de poer evenwel een
constructieve functie heeft gehad, is duide
lijk te zien aan de opbouw. De onderste lagen
van de poer zijn aan de westkant volledig
scheefgedrukt. Later zijn hier nieuwe (rechte)
lagen metselwerk toegevoegd om de ver
zakking te stabiliseren. De poer was, evenals
de eerderbeschreven penanten, gefundeerd op
liggend hout en lange ingeheide palen. De
opbouw van het metselwerk van de poer komt
overeen met die van de penanten. Ook hier is
in het onderste deel sprake van de toepassing
van verschillende formaten baksteen. Het
bovenste deel van het metselwerk is homo
geen van opbouw.
In de molen zijn, direct onder de 20steeeuwse betonnen vloer, in de top van het
ophogingspakket restanten van een houten

vloer gevonden. De resten bestonden uit
kruislings gelegde balken van circa 20-30 cm
breed. In het zuidoostkwadrant stonden
tussen de houten balken acht kleine poeren.
De poeren zijn regelmatig gepositioneerd en
bestonden uit twee bakstenen met daarop
een tegel. De reden waarom de vloer in dit
deel anders was gefundeerd, is nog
onduidelijk. Wellicht is hier rekening
gehouden met een zwaardere belasting van
de vloer.
Bij het verwijderen van de houten vloer en de
onderliggende ophogingslaag is in het zuid
oostelijke kwadrant een aantal paalsporen
gevonden. Naast sporen van verrotte of uit
getrokken palen zijn drie zware ingeslagen
palen gevonden.Tussen deze palen bevonden
zich fragmenten baksteenpuin. De palen
lijken geen relatie te hebben met de overige
bouwelementen van de achtkante molen. Ook
worden de palen afgedekt door de ophogings
laag die aan de bouw van de achtkantige
molen vooraf gaat. Het vondstmateriaal dat
geassocieerd kan worden met de palen en
paalsporen wijst op een datering in de tweede
helft van de 17de eeuw. Op het molenerf zijn
aan de zuidzijde vier paalsporen gedocumen
teerd die eveneens uit deze periode dateren.
De vondst van palen, paalsporen en kuilen
met maalsteenfragmenten onder de
ophogingslaag doet vermoeden dat er al voor
de bouw van de achtkante molen een molen
op het terrein heeft gestaan. Deze heeft
vermoedelijk ten oosten van de latere molen
gelegen.
De uitwerking van de opgraving is nog in
volle gang. Mogelijk dat een gedetailleerde
analyse van de bouwsporen en het

vondstmateriaal, gecombineerd met dendro
chronologisch onderzoek, meer inzicht geeft
in de ouderdom en fasering van molen De
Nachtegaal.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Menno van der
Heiden, Jan van Doesburg en Gerard Troost

Oostzaan | Kerkstraat/KBS locatie
Van 26 juni tot 2 juli heeft de gemeente
Oostzaan archeologisch onderzoeksbureau
Hollandia uit Zaandijk een kort verkennend
onderzoek laten uitvoeren op een perceel
langs de Kerkstraat in Oostzaan, dichtbij de
Kerkbuurt, het oude centrum van het dorp.
Aanleiding was de bouw van een klein
appartementencomplex. De resultaten waren
verrassend. Onder de verstoorde 19de- en
20ste-eeuwse lagen bevond zich een laag met
muurwerk uit de 17de/18de eeuw. Hieronder
werden resten gevonden van een plattegrond
en van een deel van een opgaande wand van
een langwerpig gebouw. Zowel de fundering
als het deel van de opgaande wand zijn
gemaakt van veenplaggen. Hoewel niet alles
kon worden blootgelegd en sommige delen
zijn verstoord door latere betonpoeren, is toch
een vrij compleet beeld verkregen van deze
plattegrond. In feite is dit de meest complete
gebouwplattegrond, die er in Oostzaan is
opgegraven.
De plattegrond was 16 m lang, maar aan de
kant van de Kerkstraat ontbreekt een stuk. Dit
is naar schatting 2 m geweest, zodat de totale
lengte van het gebouw ongeveer 18 m is. De
breedte bedraagt 10 m. De lange wanden zijn
drie tot vier rijen plaggen dik, de kopse
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kanten zeven tot acht. Een plag meet ongeveer
50 x 22 cm. Omdat de plaggen allemaal
dezelfde richting op zijn gelegd, bedraagt de
dikte van zowel de lange wanden als de korte
wanden ongeveer 2 m. De vloer bestaat uit een
laag platgetrapte plaggen met daarop één of
twee kleilagen (eveneens vloeren). Van het
opgaande muurwerk is ongeveer 50 cm
bewaard gebleven. De plaggen van het muur
werk hebben dezelfde maten als die van de
fundering. Opmerkelijk is dat direct buiten de
westelijke wand een rij planken rechtopstaand
in de veenbodem is gedreven.
Er is geen aardewerk in of naast het gebouw
gevonden. In de kleilaag waarop de fundering
is neergezet, vonden de onderzoekers een
scherf van een Siegburg steengoed kannetje
uit de 14de of vroege 15de eeuw. Het geheel
wordt afgedekt door lagen waarin aardewerk
voorkomt dat uit het einde van de 16de eeuw
en later dateert. Tussen de plaggen lag riet.
Hiervan is een 14C-monster genomen en dit
gaf een AMS (Accelerator Mass Spectrometry)
-datering tussen 1441 en 1625. Alle gegevens
combinerend levert dit een datering op voor
het gebruik van het gebouw tussen 1441 en het
einde van de 16de eeuw. De bouw kan moge
lijk iets vroeger hebben plaatsgevonden,
omdat het riet ook op een later moment
tussen de plaggen kan zijn geduwd.
Iets verderop in het centrum van Oostzaan
zijn de afgelopen jaren vier gebouwplatte
gronden opgegraven met plaggen
funderingen. Deze gebouwen zijn korter en
minder breed (maximaal 13 x 8 m) terwijl ook
de funderingen kleiner zijn, hoogstens één tot
twee plaggen breed. Huttenleem en fragmen
ten van planken geven aan dat het opgaande

muurwerk bij deze gebouwen uit vlechtwerk
wanden en houten wanden heeft bestaan. De
plaggenfundering van het gebouw langs de
Kerkstraat is beduidend breder dan de fun
deringen in het centrum: vier tot acht plaggen.
Resten van huttenleem of plankenwanden
ontbreken hier. Het is daarom waarschijnlijk
dat niet alleen de onderzijde van de wanden
van het gebouw langs de Kerkstraat uit plag
gen heeft bestaan, maar dat de wanden als
geheel van plaggen waren. Dit verklaart ook
de enorme breedte van de plaggenfundering.
De lengte van het gebouw verschilt duidelijk
van die van de gebouwen in het centrum.
Eigenlijk komt de lengte van het gebouw aan
de Kerkstraat meer overeen met dat van de
12de- tot 14de-eeuwse boerderijen, die in de
jaren ’80 van de vorige eeuw door de Uni
versiteit van Amsterdam zijn opgegraven in
Assendelft. Het gebouw aan de Kerkstraat is
daarom waarschijnlijk ook een boerderij
geweest. Het deel aan de weg was misschien
woondeel, het achterste deel stal. Aan
wijzingen voor een verdeling van de binnen
ruimte zijn echter niet gevonden.
De boerderij is gebouwd op een terp. De in de
grond gedreven planken direct naast de
westwand moesten er waarschijnlijk voor
zorgen dat de boerderij niet naar het westen
zou wegzakken en van de terp zou afglijden.
De plaggenfunderingen zijn namelijk niet
onderheid of in gleuven geplaatst, maar staan
koud op de bovenste, kleiige ophogingslaag.
De datering van een dergelijk uit plaggen
opgetrokken gebouw, namelijk ergens tussen
1425 en 1575, lijkt wel erg laat, maar komt wel
overeen met die van de vier gebouwen met
plaggenfundering uit het centrum: ergens

tussen 1425 en 1575. Kennelijk was het tot aan
de Spaanse Tijd (rond 1575) gebruikelijk om in
Oostzaan huizen te bouwen op plaggen
funderingen en zelfs met geheel uit plaggen
opgetrokken wanden. Dit is een groot verschil
met steden als bijvoorbeeld Amsterdam en
Alkmaar, waar in die tijd al volop met bak
steen werd gebouwd.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Schagen | Nes Noord (1)
In de aanloop naar de geplande nieuwbouw
aan de Nes Noord te Schagen is archeologisch
onderzoek uitgevoerd op een klein deel van
het plangebied. Deze opgraving heeft een
vindplaats uit de IJzertijd en een greppel
systeem uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe
Tijd opgeleverd.
De opgraving is in twee vlakken uitgevoerd.
In het eerste vlak is het greppelsysteem
gevonden en onderzocht. Op basis van de
oversnijdingen en het aardewerk konden de
greppels in twee fasen ingedeeld worden.
De eerste fase is in de 13de eeuw gegraven,
waarschijnlijk gelijktijdig met de aanleg van
de Nesdijk, die toen aangelegd werd om het
land tegen de invloed van het zeewater te
beschermen. De greppels liggen haaks op de
loop van de Nesdijk, om het gebied te ont
wateren. Een eeuw later zijn opnieuw greppels
gegraven. Het vondstmateriaal uit deze grep
pels doet vermoeden dat zowel de vroegere als
de latere greppels tot in de 15de /16de eeuw in
gebruik zijn geweest.
Eén van de greppels blijft tot in de 20ste eeuw
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De onderzoekslocatie met op de achtergrond de verplaatste molen De Nachtegaal.

in gebruik. In deze greppel is in de late 17de
eeuw een houten dam aangelegd. Tot in de
vroege 19de eeuw lijkt deze dam in gebruik te
zijn geweest. De rest van de greppel is tot in
de huidige tijd gebruikt, getuige het plastic in
de opvulling ervan.
In het tweede vlak zijn de onderkanten van de
middeleeuwse greppels nog zichtbaar. Naast
deze greppels zijn in dit vlak de sporen uit de
IJzertijd waar te nemen. Deze bestaan uit een
aantal kuilen, greppels en een vondstrijke

donkere laag.
Op deze locatie zijn geen nederzettingssporen
gevonden, maar wel een grote hoeveelheid
aardewerk en dierlijk botmateriaal. Het
grootste deel van het materiaal is in de
donkere vondstenlaag gevonden, een klein
deel in (afval)kuilen. Het is dan ook waar
schijnlijk dat met de jaarlijkse verbranding
van de vegetatie (zie hieronder) ook het
huisafval verbrand werd. De vondstdichtheid
neemt naar het zuiden toe en waarschijnlijk

De houten dam in de greppel.

zijn daar nederzettingsresten te verwachten.
In de vondsten is een duidelijk onderscheid te
maken tussen de potten die bewust in kuilen
gedumpt zijn en het scherfmateriaal uit de
vondstenlaag. De laatste zijn over het algemeen
completer, minder gefragmenteerd en hebben
niet blootgestaan aan verbranding. Hetzelfde
geldt voor het dierlijk botmateriaal en de
andere vondsten. Op de meer complete potten
uit de kuilen zijn roetresten zichtbaar.
Het roet op de grootste breedte van de pot is
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De sporen op vlak 2.

het resultaat van het herhaaldelijk gebruik
van de pot om in te koken. De oudste pot is te
dateren in de 4de eeuw voor Chr. De andere is
jonger, net als het grootste deel van de rest
van het scherfmateriaal uit de vondstenlaag
dat op grond van vorm en versiering – vinger
topindrukken of cannelures – midden 3de/
eind 4de eeuw gedateerd kan worden.
Naast aardewerk zijn in de vondstenlaag ook
noordelijke zwerfstenen, die als werktuig of
magering voor aardewerk gebruikt werden,

gevonden. De dichtstbijzijnde plaats waar
deze zwerfstenen voorkomen is Wieringen.
Naast natuursteen is dierlijk botmateriaal de
grootste vondstcategorie. Van de 250 frag
menten komt schaap/geit het meest voor.
Daarnaast zijn ook botten van runderen,
varkens en paarden gevonden. Op grond van
de leeftijd van deze dieren kunnen we ver
onderstellen dat de schapen/geiten zowel voor
vlees als voor wol en melk zijn gehouden.
Aangezien er alleen botten van jonge runde

ren en varkens gevonden zijn, betekent dit dat
deze voor het vlees werden gehouden. De
paarden zijn als last- of rijdier ingezet. Een
deel van dat botmateriaal is namelijk bij een
temperatuur van boven de 600 graden ver
brand, wat wijst op afvalverbranding (die
buiten de nederzetting op de kwelder plaats
vond), en niet op voedselbereiding, aangezien
daar zulke hoge temperaturen niet bij nodig
zijn.
Het kwelderlandschap is in de Midden
IJzertijd ontstaan doordat de invloed van de
zee op Schagen afgenomen was. De vegetatie
reconstructie laat een open landschap zien.
Het pollen van de zout- en zoetwater minnen
de planten geeft aan dat zowel zoet water uit
het achterland als zout water vanuit de zee de
kwelder bereikten, waardoor een divers
milieu ontstond. Enkele pollen wijzen op de
aanwezigheid van veen in het achterland.
Ook de verslagen veenbrokken in de Polder
Burghorn (hemelsbreed 3 km) zijn hier een
aanwijzing voor.
In de pollenmonsters uit de vondstenlaag zijn
talrijke houtskooldeeltjes gevonden. Het
micromorfologisch onderzoek van deze laag
met de pollenmonsters wijst uit dat deze
opgebouwd is uit laagjes van de kwelder
vegetatie, die periodiek verbrand werd. Een
zelfde fenomeen is in de andere noordelijke
provincies ook waargenomen. Daar is het
geïnterpreteerd als het jaarlijks verbranden
van de kweldervegetatie om de vegetatie te
verjongen en zo het voedsel voor het vee te
verbeteren. Hetzelfde proces lijkt aan de
brandlaag in Schagen ten grondslag te liggen.
De meest recente paleografische kaarten van
Nederland laten in de IJzertijd in de kop van

Archeologische kroniek 2012 | Provincie Noord-Holland | 83

Noord-Holland een groot aaneengesloten
veengebied zien. De resultaten van het
huidige onderzoek laten zien dat dit beeld
moet worden bijgesteld. Naast veengroei was
er in deze periode duidelijk een mariene
component aanwezig. Nader onderzoek zou
moeten uitwijzen wat de exacte verspreiding
van het veengebied was en waar de mariene
geulen liepen.
ADC ArcheoProjecten, R.C.A. Geerts

Twee min of meer complete potten afkomstig uit de kuilen.
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Schagen | Nes Noord (2)

De roestbruine verkleuringen

zijn ijzerhoudende turven, die

onderdeel zijn geweest van de

fundering van de wanden van
het huis.

Tijdens graafwerkzaamheden in 2009 voor
een nieuw aan te leggen brug waren er door
de Archeologische Werkgroep Kop van NoordHolland al enkele scherven gevonden in een
soort akkerlaag van vette klei. De dichtheid
van vondsten was niet heel erg groot. Gedacht
werd dat tijdens de verdere aanleg van water
partijen gekeken kon worden ‘of er meer zat’.
De verbazing was dan ook groot toen in juni
2012 bij de aanlanding van enkele persbuizen
een gigantische hoeveelheid scherven op de
stort gevonden werd. Het materiaal leek in
eerste instantie heel veel op dat wat in 2011 in
hetzelfde gebied was opgegraven door ADC
ArcheoProjecten.
Overleg tussen projectontwikkelaar Vlied
lande BV, de gemeente Schagen, de Provincie
Noord-Holland en de Archeologische Werk
groep Kop van Noord-Holland, leidde gelukkig
tot het nemen van verantwoordelijkheid voor
dit belangrijk stuk bodemarchief. De Werk
groep bood aan de site te onderzoeken en de
andere partners in het overleg zegden (finan
ciële) medewerking toe, mits de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed haar toestemming
zou verlenen. Dit gebeurde enkele dagen later,
zodat de opgraving gepland kon worden.
Eerst werd het leidingentracé voor de nuts
voorzieningen onderzocht; dit nam twee
dagen in beslag en leerde het volgende:
de laag waar de grote hoeveelheid scherven
uit tevoorschijn was gekomen, was 12 tot 15
cm dik en bestond uit as, scherven en botten,
waarvan alles was verbrand. Deze laag was in
het oosten sterk gescheiden van een humeuze
zwarte kleilaag, waarin uitsluitend onverbrand
materiaal aanwezig was. Onder de aslaag en
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iets daarbuiten bleek een laag plaggen te zijn
aangelegd, waarschijnlijk ter versteviging
van een loopvlak. De scheiding met de middel
eeuwse klei bovenop de aslaag was heel scherp,
zodat gedacht werd aan het tijdelijk ‘bloot’
liggen van de vondstenlaag. Verder werd
geconstateerd dat de gehele laag waarin zich
vondsten bevonden absoluut niet vlak lag,
maar dat er sprake was van grote hoogte
verschillen op korte afstand. Dat er al in dit
kleine onderzoek een middeleeuwse sloot
werd gevonden, was niet verbazingwekkend,
aangezien dit ook al tijdens het onderzoek van
ADC ArcheoProjecten vele malen het geval
was geweest.
De vondsten gaven aan dat de plek ergens
tussen 350 en 275 voor Chr. bewoond moet zijn
geweest. Op 19 juli 2012 werd een put aan
gelegd tot het niveau waarop de eerste
vondsten zichtbaar werden; verder zou er met
de hand worden uitgegraven. Er werd gekozen
voor de ‘Engelse methode’, dat wil zeggen dat
vondstenlagen werden gevolgd, ook al leverde
dat geen waterpas onderzoeksvlak op. De
grote accidentatie van de vondstenlaag zou
een onnodig ingewikkeld beeld opleveren als
gekozen was voor waterpas aangelegde vlak
ken. Bovendien was er voldoende menskracht
aanwezig voor deze arbeidsintensieve aanpak.
Bij het blootleggen van het eerste vlak kwam
de laag met as en scherven al snel tevoorschijn
en tekende zich redelijk scherp af tegen de
donkere vette humeuze klei daarnaast. Wij
veronderstelden dat dit een huisvloer was.
Om de materiaalgroepen later te kunnen
plaatsen werd de vloer verdeeld in 4 stroken
van 3 m breed. Omdat alles dat zich in de vloer
bevond was verbrand, maar er geen sporen

waren van een catastrofe, zoals het ver
branden van het huis, wordt nu gedacht aan
het opzettelijk verhitten van oud aardewerk
om het daarmee hard genoeg te maken om de
vloer te verharden. De scherven zijn namelijk
allemaal bijzonder hard en perfect bewaard,
in tegenstelling tot de niet-verbrande scher
ven buiten de vloer.
Onder de huisvloer kwamen overal plaggen
tevoorschijn die uitermate rijk aan fosfaten
waren. Ook had er op enig moment afzetting
van natuurlijk gevormd ijzer plaatsgevonden
in de vorm van ijzer‘pijpjes’ en -afzetting,
vooral op scherven.
Verder bleken ook nog aanwezige stukken
veen geheel ‘verijzerd’ te zijn. Pas later in het

Delen van een geheel met

vingertop/nagel versierde

pot uit spoor 18. Uit andere

sporen zijn de bodem en

rand bekend, zodat deze
pot waarschijnlijk op

papier volledig kan

worden gereconstrueerd.

proces van uittroffelen van de laag werd het
belang van deze veenbrokken duidelijk: zij
vormden de begrenzing van de huisvloer en
maakten waarschijnlijk ooit deel uit van de
fundering van de muur. Bij het volledig vlak
ken van de onderkant van de vondstenlaag
bleken er gelukkig nog voldoende brokken
veen aanwezig om deze veronderstelling te
staven. Er werden geen paalgaten of andere
door mensen gemaakte ingravingen gevonden.
Hieruit kan worden afgeleid dat de vloer
behoorde bij een vakwerkhuis met een
plaggenwand.
De akker bestaat uit een laag van 10 tot 15 cm
zeer vette roestige grijze klei, die vooral
onderin (relatief) veel scherven bevat. Het
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vlak onder de akker bevat bewerkingssporen,
maar daarin zijn, waarschijnlijk door zeer
vele jaren van gebruik, geen patronen als
spitsporen of ploegsporen meer te herkennen.
De overgrote meerderheid van de vondsten
bestaat uit aardewerk. Er is weinig bot
gevonden en het meeste daarvan is verbrand.
In het veld werden gebitsdelen van zowel
paard, schaap als hond gevonden. De enige

stenen voorwerpen waren een fragment van
een slijpsteen, een stuk van een hamersteen
(kubussteen) en uit de akker een complete
kubussteen.
Er werden enkele spintollen en opvallend veel
(meer dan 50!!) speelschijfjes gevonden.
Opvallend onder het gebruiksaardewerk zijn
met spatelrijen versierde potten, die tot nu toe
in de literatuur onbekend zijn. Ook andere

< Dergelijke potten met rillen en
brede groeven op de schouder

komen vaak voor; deze worden
gezien als voorlopers van het
streepbandaardewerk en

dateren waarschijnlijk van rond
300. Op de doorsnee is duidelijk
de ‘ril’ te zien

Enkele van de meer dan 35

fragmenten van een unieke pot met

fijn geknepen richeltjes met

daartussen verticale lijnen. Andere
delen hebben nagelindrukken of

indrukken van kleine stokjes
tussen de richels. >

plastische versieringswijzen zijn tot nu toe
niet eerder in Noord-Holland gevonden, maar
lijken wel contemporaine parallellen te
hebben in de omgeving van Den Haag!
Naast deze mogelijk zuidelijke invloed zijn
ook Ruinen-Wommelsvormen goed vertegen
woordigd. Opvallend is het vaker voorkomen
van geometrisch aardewerk dat in NoordHolland verder maar sporadisch is gevonden.
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Het volledig ontbreken van streepband
aardewerk geeft in ieder geval een terminusante-quem, evenals het ontbreken van ‘wilde’
krassen en lijnen. Ook de later veelvoor
komende versiering met kamstreek komt
vrijwel niet voor.
Het grootste deel van het aardewerk is ver
schraald met potgruis, een kleiner deel met
schelpgruis en enkele stuks zijn verschraald

met zand. Opmerkelijk zijn de paar scherven
(veel moet er nog worden schoongemaakt)
waarin fijngestampt gecalcineerd bot is
verwerkt!
De hoeveelheid en verscheidenheid aan
aardewerk is zo groot (enkele duizenden
randen en bodems) dat het een enorm
potentieel aan kwantificerend onderzoek
mogelijk maakt.

Waarschijnlijk zal het nu mogelijk worden
om, na vergelijking met het Texels aardwerk
dat door Woltering is gepubliceerd en het
IJzertijd aardewerk uit Velsen, een echte
Noord-Hollandse stijlgoep van aardewerk uit
de Midden-IJzertijd te onderscheiden.
Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland,
Frans Diederik

Voorlopige opgravingsplattegrond met de belangrijkste

sporen zonder maatvoering (de bovenste lijn is 35 m en de

gemiddelde breedte is 11 m). Blauw is bestaand water; grijs
zijn middeleeuwse sloten; donkergrijs is venige vette klei;
oranje is de huisvloer en de kleine bruine stukjes daar
omheen zijn veenbrokken. Wit is recent verstoord. >

Geometrisch versierd aardewerk – vers uit de grond – ;
de tientallen fragmenten zijn tot nog toe de grootste

hoeveelheid die ooit in Noord-Holland is gevonden. >

Afbeelding uit Van

Heeringen 1989 van een

pot gevonden aan de Laan

van Meerdervoort in Den Haag,
met een opmerkelijke gelijkenis

met de pot uit Nes Noord. De datering
is vanaf 300 voor Chr. >
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Stede Broec - Bovenkarspel |
Hoofdstraat 23-29
In mei 2012 werd een archeologische
opgraving uitgevoerd aan de Hoofdstraat 23-29
in Bovenkarspel. Dit terrein ligt circa 100 m
ten oosten van winkelcentrum Streekhof. Het
onderzoek werd uitgevoerd door Archeologie
West-Friesland met ondersteuning van vrij
willigers en studenten.
Net als bij het onderzoek aan het naastgelegen
perceel, bij multifunctioneel centrum ‘Hét
Postkantoor’, werden sporen uit de Bronstijd
gevonden, maar ook uit de periode tussen de

middeleeuwse ontginningen en de Nieuwe
Tijd. De diepste sporen bevonden zich op 2,2 m
onder N.A.P., op een diepte van meer dan 2 m
onder het maaiveld.
De oudste sporen komen uit de Midden en
Late Bronstijd. Het gaat onder andere om
perceleringsgreppels en een woonstalhuis.
Deze boerderij was 5,5 m breed en waar
schijnlijk 20 m lang. De exacte lengte kon
helaas niet worden achterhaald, omdat een
gedeelte hiervan buiten het onderzochte
terrein viel. De oriëntatie van de boerderij
was noordoost-zuidwest en kwam daarmee

goed overeen met de eerder bij ‘Hét Post
kantoor’ gevonden exemplaren. Net ten
noorden hiervan werd een curieuze recht
hoekige structuur gevonden, waarvan de
functie nog niet helemaal duidelijk is. Deze
structuur bestond uit ingeslagen dunne
staken met elk een diameter van circa 8 cm.
Samen vormden zij een plattegrond met een
afmeting van ongeveer 5 m breed bij mini
maal 11 m lang. Vooralsnog lijken er voor een
dergelijke structuur geen parallellen te
bestaan. In de uitwerking van het
onderzoek, die voor een groot deel nog zal

Onder een dik pakket ophogingen en omgezet materiaal kwamen sporen uit de Bronstijd,

Werk in uitvoering. Rechts op de voorgrond wordt een van de vier teerlingen van de

Op de voorgrond zien we, als twee kleine ronde vlekken, de paalsporen van een mogelijk huis

het midden wordt een middeleeuwse kuil doorsneden. De foto is richting het

Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd tevoorschijn. De donkere baan is een middeleeuwse sloot.
uit de Bronstijd. De figuur rechts staat op de oranje bovenvulling van een waterput.

standerdmolen schoongemaakt. Links in de hoek is nog een tweede zichtbaar. In
zuidwesten genomen.
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plaatsvinden, zal hier aandacht aan worden
besteed.
Haaks op het dorpslint werden sporen van
sloten en greppels gevonden, die door het
inklinken van het veen in de meeste gevallen
ondiep waren geworden. Uit deze periode
stammen een hoeveelheid rechthoekige
kuilen met een venige vulling. Deze kuilen
worden vaak in verband gebracht met grond
verbeteringen waarbij de opgegraven kalk
rijke grond zou worden gebruikt om de zure
veengrond enigszins te neutraliseren en daar
mee geschikter te maken voor akkerbouw.
Achter een van de huizen uit de Nieuwe Tijd lag een gedempte
insteekhaven. Zichtbaar zijn houten beschoeiingen en palen
van een overhangend dak.

Sporen van middeleeuwse huizen werden niet
gevonden.
In de periode die hierop volgde, werden enkele
sloten opgegeven en andere opnieuw uit
gegraven. Mogelijk had deze andere perceel
verdeling te maken met de bouw van een
standerdmolen op het terrein. Hiervan
werden delen van vier grote bakstenen poeren
of teerlingen teruggevonden. Deze slecht
gemetselde teerlingen vormden mogelijk een
vierkante fundering waarop een korenmolen
kan hebben gestaan. Wanneer deze werd
gebouwd is onduidelijk. Op de kaart van Van

Deventer uit 1560 is een flink stuk ten zuiden
van het terrein (ter hoogte van het huidige
treinstation) een molen afgebeeld. Mogelijk
moest de molen wegens toenemende
bevolkingsdruk plaatsmaken voor bebouwing.
Een andere interpretatie is dat het de poeren
van een vroege stolpboerderij waren.
Uit de daaropvolgende bewoningsfase (eind
16de/begin 17de eeuw) kwamen opvallend
weinig vondsten. Aan de westzijde werden
een zijgevel en een aantal poeren van een huis
opgegraven. Aan de achterzijde van dit huis
lag een insteekhaven voor een smalle lang
Dr. Bas van Geel (UvA) neemt een grondmonster ter hoogte van
een laag geconserveerd veen.
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gerekte praam, die toegang gaf tot de
Noordervaart en de rest van het karakteris
tieke slotenpatroon die De Streek tot aan de
ruilverkaveling kenmerkte. De haven was nog
geen 3 m breed en bleek enkele malen
opnieuw te zijn uitgegraven.
Aan de westzijde van het huis zat een over
kapping om de schuit droog te houden. In de
hieropvolgende fase werd de haven naar het
noorden toe verlegd en kreeg het huis een
uitbouw aan de achterzijde. Wanneer dit
precies gebeurde, is nog niet met zekerheid
te zeggen. Daarvoor moet het aardewerk

meer gedetailleerd onderzocht worden.
Na de economische hoogconjunctuur in de
17de eeuw volgde vanaf het eind van de 17de
eeuw in West-Friesland een periode van eco
nomische neergang. Veel huizen kwamen als
gevolg daarvan leeg te staan. Na de sloop van
deze huizen kreeg het gebied weer een agrari
sche functie. De resten van een stolpboerderij
die aan de oostzijde van het onderzochte
terrein gevonden zijn dateren uit deze fase.
Opvallend was dat een deel van de poeren van
deze boerderij steunden op de oude teerlingen
van de standerdmolen.

De achtergevel van een stolpboerderij met een spaarboogconstructie op pilaren. In het profiel hiertussen
is de bodemopbouw zichtbaar. De donkergrijze laag uit de Bronstijd wordt doorsneden door de bruin

humeuze vulling van een smalle middeleeuwse sloot. Hierbovenop liggen ophogingspakketten uit de
Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

Het onderzoek is nog in volle gang en er is hier
dus alleen sprake van voorlopige onderzoeks
resultaten. Naast de genoemde sporen zijn er
opvallend veel waterkuilen en -putten
gevonden die nog verder uitgewerkt moeten
worden. Er zijn monsters genomen uit het
geconserveerde oude veenlandschap en uit
sporen van het middeleeuwse veen. Deze
zullen door Dr. Bas van Geel (Universiteit van
Amsterdam) worden onderzocht.
Archeologie West-Friesland, Sander Gerritsen
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Stede Broec - Bovenkarspel |
Hoofdstraat 227-231
Na de sloop van het kantoor van de bloem
bollenveiling West-Friesland is in het hart
van Bovenkarspel, op het kruispunt van de
Broekerhavenweg en de Hoofdstraat, in meijuli 2012 begonnen met het bouwrijp maken
van het terrein. Dit terrein aan de noordzijde
van het lint strekte zich uit over drie percelen
en lag pal westelijk van de nog bestaande
herberg ‘Het Roode Hert’. Omdat de bouw
vergunning voor het appartementencomplex
met ondergrondse parkeergarage al lang
geleden was verleend, viel het project buiten
het huidige archeologieregime, maar vormde
niettemin een van de boeiendste plekken van
het gebied. Dankzij samenwerking tussen
Bouwbedrijf Kuin, de Gemeente Stede Broec,
Historische Vereniging Oud Stede Broec en
Archeologie West-Friesland kon op dit 40 x 20 m
grote terrein toch een archeologische bouw
begeleiding worden uitgevoerd. Tijdens de
sloop van het pand uit de jaren ‘50 zijn diepe
betonnen kelders en putten uitgebroken. Toch
waren er zeer veel archeologische sporen nog
intact.
Vondsten en sporen uit de Bronstijd, die in dit
gebied in grote mate aanwezig zijn, ontbraken
geheel op dit terrein. Op het niveau waar dit
zou kunnen worden verwacht, bevond zich op
2,90 m onder N.A.P. grijze klei met hierin
alleen de diepere middeleeuwse sporen, zoals
kleiwinkuilen en waterkuilen. Deze waren
door de voor West-Friesland kenmerkende
veenlaag heen gegraven. Op sommige plekken
lag op de klei nog een 10-30 cm dikke laag
Overzicht van het terrein aan de Hoofdstraat in Bovenkarspel.
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Stadsbrand in Grootebroek en Bovenkarspel op 20 augustus 1694 door Jan Luycken.

natuurlijk veen uit de periode na de Bronstijd
en voor de middeleeuwse ontginning. Sporen
van huisterpen uit de 12de-/13de-eeuwse ont
ginningsperiode, te herkennen aan leem
vloeren en duidelijke clusters van scherven,
waren afwezig. Wellicht lagen deze meer
richting de niet-ontgraven, maar wel-verstoorde
straatzijde. Er is wel wat kogelpotaardewerk
en laat-Pingsdorf aardewerk op het terrein
gevonden. Een enkele waterput, met daarin
duigen van een ton, dateerde uit de 15de eeuw.

De overige kuilen waren niet scherp te
dateren.
Aan de straatzijde werden gedurende de
ontgraving resten van baksteen huismuren,
een melkkelder met geschakeerde plavuizen
en een waterkelder van boerengeeltjes
gevonden. Deze vormden het enige tastbare
overblijfsel van de 16de-/18de-eeuwse
gebouwen. Houtbouw kon niet worden
vastgesteld vanwege de werkwijze.
De meeste onverstoorde resten lagen op het

achterterrein van huisnummer 227. Hier
bevond zich een insteeksloot waar in het
verleden de pramen van de boeren tot vlak
achter de huizen werden gevaren. Zoals ook
elders vormen deze slootjes een rijke
informatiebron; omdat hier massaal
huishoudelijk afval in werd gegooid komen
we veel te weten over de materiële cultuur.
Aan de hand van de grote hoeveelheid
materiaal konden er twee afvallagen
onderscheiden worden. De onderste was te
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Plooischotel van fraai versierde Italiaanse
faience uit Deruta of Urbino (1600-1650).

Loden briefzegel van Doge Pietro
Plooischotel van Italiaanse faience,

Ligurië, Compendiaro-stijl met putto (1600-1650).

dateren vóór 1575. Dit is de periode dat de
bewoning in de Stede nog overwegend
agrarisch van aard was. Uit de periode 15751675 werd nagenoeg geen materiaal gevonden.
Gedurende deze fase, die in de Gouden Eeuw
valt, verandert het lintdorp in een ‘lintstad’
met aaneengesloten stedelijke baksteen
bebouwing. De bovenste laag dateert uit de
periode 1675 tot 1750. In deze periode is de
grootste bloei voorbij en wordt de stad
getroffen door grote stadsbranden. In deze

laatste fase werden de wallekanten van de
sloot verstevigd met massief gestapelde
golfpannen, zodat hier een soort kade
ontstond. In de vulling van de laatst
genoemde fase bevond zich opmer
kelijk veel groen vensterglas. Beide
bouwmaterialen kunnen de teloor
gang van de ‘lintstad’ Stede Broec
aangeven. In de kubieke meter ver
zamelde keramiek uit de genoemde
fases bevond zich een grote hoeveelheid

Lauredano (1567-1570), doorsnede 3,6 cm,
gewicht 48 gram. Voorzijde: randschrift:
PETRUS LAUREDANO DEI GRATIA

DUX VENETIAR ET C (arcus), Keerzijde
PET.LAUREDAN.DUX.S.M.VENETI.
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Schilderij van Doge

Pietro Lauredano door
Jacopo Tintoretto,
rond 1570.

rood en witbakkend huishoudelijk aardewerk.
Daarnaast is er veel Delftse faience gevonden.
Geheel passend in het beeld van oostelijk
West-Friesland zijn de keramische importen
uit Montelupo, Lissabon en het Rijnland.

Bij de metaalvondsten zijn de gebruikelijke
voorwerpen als munten, tinnen lepels, een
dobbelsteen en een kolfslof. Een uit
zonderlijk object is een loden briefzegel van
de Venet iaanse doge Pietro Lauredano

(regeerperiode 1567-1570). Het zegel toont
aan de voorzijde zijn naam en aan de
keerzijde Sint Marcus, de beschermheilige
van Venetië, die de doge, met de markante
muts op, zijn zegen geeft.
Van deze doge zijn twee olieverfschilderijen
bekend. Een daarvan is van Jacopo Tinto
retto, vanaf 1559 de Venetiaanse hofschilder,
en toont de macht en grandeur van de meer
dan 80 jaar oude leider van deze eens zo
machtige stadstaat. De Hoornse kroniek
schrijver Velius beschrijft in zijn historie
boeken dat Hoornse en andere Westfriese
kooplui en schippers de in grote nood
verkerende stad aan de Adriat ische Zee
hielpen met talrijke graanleverant ies.
Alhoewel de inhoud van de boodschap van de
doge aan Bovenkarspel voorlopig niet helder
zal worden, is de vondst een bevest iging van
de veranderde verhoudingen in de Europese
handel. De Venetianen domineerden van de
12de tot aan het eind van de 15de eeuw de
handelsstromen op en rond de Middell andse
Zee met hun handelsposten, die aansloten
op de karavanen uit Azië en de karren
transporten over de Alpen. Vanaf de late 16de
eeuw zeilden de Hollanders en Westfriezen in
navolging van de Portugezen met steeds
grotere vrachtschepen enorme voorraden
graan, rogge en andere levensm iddelen
tussen de Oostzee, Noordzee, Middellandse
Zee en over de oceanen. De tijd van de stad
staten was voorbij. De nieuwe tijd van
wereldhandel met daarin veel Westfriese
vrachtvaarders, was aangebroken.
Archeologie West-Friesland, Michiel Bartels &
Frank Pennekamp
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Stede Broec - Grootebroek |
Schaperstraat
In de periode tussen 22 mei en 6 juni 2012 werd
door Archeologie West-Friesland een inventa
riserend veldonderzoek door middel van proef
sleuven en boringen uitgevoerd aan de Schaper
straat in Grootebroek. Voor het gebied direct
tegen het dorpslint aan (zone 1) was de ver
wachting hoog voor bewoningssporen uit
zowel de Bronstijd als de Middeleeuwen tot en
met de Nieuwe Tijd. Voor het deel verder van
het lint af was de verwachting vooral hoog
voor sporen uit de Bronstijd (zone 2).
In zone 1 werden vijf boringen gezet om te
onderzoeken of de bodemopbouw intact was.
De bevindingen werden daarna met één
proefsleuf in het midden van de zone getoetst.
Hieruit bleek dat de bovenzijde door recente
graafwerkzaamheden was verstoord. Het
dikke pakket ophogingen dat hier vanaf de
Middeleeuwen werd aangebracht, heeft er
echter voor gezorgd dat de diepere sporen uit
de Nieuwe Tijd en alle sporen uit de Bronstijd
en de Middeleeuwen nog intact zijn.
De oudste sporen in zone 1 konden in de
Midden of Late Bronstijd (1500 - 800 v. Chr.)
worden gedateerd. Het ging waarschijnlijk
om een greppel en een kuil. Hiernaast werd
een zone met duidelijke krassen van een eer
getouw waargenomen. Deze waren zuidwestnoordoost en haaks hierop georiënteerd.
Tussen de krassen werden op enkele locaties
pootafdrukken van vee gevonden. Op deze
plek was het vlak net even schuin aangelegd
en kwamen de krassen net onder een grijze
laag tevoorschijn. Het is heel waarschijnlijk
dat de krassen, die zeer ondiep zijn, zich in de
gehele sleuf bevonden en dat de laag mogelijk

In zone 1 kwamen onder een grijze kleilaag krassen van een

eergetouw uit de Midden of Late Bronstijd tevoorschijn.

Overzicht van een willekeurige sleuf. Te zien zijn kring- en

perceleringsgreppels uit de Midden en Late Bronstijd (grijs tot

donkergrijze vulling) en grote ovale kuilen uit de Middeleeuwen
(donkerbruin).

als akkerlaag moet worden geïnterpreteerd.
Een groot deel van de ophogingslagen
dateerde uit de 15de eeuw. Aan de noordzijde
leken deze lagen weg te duiken. Mogelijk lag
hier oorspronkelijk een sloot parallel aan de
weg. Onder deze lagen werden enkele frag
menten van een kogelpot gevonden. Dit zou
een indicatie kunnen zijn dat de sloot tijdens
of niet zo lang na de ontginning is gegraven.
Andere sporen uit de Middeleeuwen zijn

meerdere en deels overlappende rechthoekige
kuilen. De enige kuil waarvan de afmetingen
konden worden bepaald, was 0,9 x 1,4 m. De
diepte bedroeg 0,2 m. Dit soort – meestal
vondstloze – kuilen worden in de regio regel
matig gevonden en worden meestal geïnter
preteerd als daliegaten.
In de langere sleuven in zone 2 werd duidelijk
hoeveel sporen uit de Bronstijd nog aanwezig
waren. Er werd een complex percelerings
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systeem van overwegend noordwest-zuidoost
of haaks hierop georiënteerde greppels
gevonden. Hiernaast lagen verspreid over het
gehele terrein clusters van kringgreppels. Op
in ieder geval twee plaatsen konden kuilen
kransen worden gereconstrueerd. Op vier
locaties werd een verzameling paalkuilen
gevonden. De combinatie met flankerende
greppels doet vermoeden dat het hier om
huisplattegronden gaat.

Opvallend was het fenomeen dat meerdere
greppels uit de Bronstijd in de Middeleeuwen
opnieuw werden uitgegraven. In de Middel
eeuwen moeten deze greppels als depressie in
het landschap zichtbaar zijn geweest. Dit
betekent dat in deze periode een groot deel of
mogelijk al het veen al verdwenen was. In de
omgeving van Grootebroek zijn in de histo
rische verkaveling, en soms in de huidige
bebouwing, nog oriëntaties aanwezig die niet

stroken met die van het lint. Een bekend
voorbeeld hiervan is het buurtje De Horn ten
noorden van Lutjebroek, maar ook dichterbij
zijn er slotenpatronen te vinden die duidelijk
afwijken van de gangbare richtingen. Deze
afwijkingen zijn mogelijk te verklaren door de
sporen uit de Bronstijd die eronder lagen. Een
ander deel van de sporen bestond uit kuilen.
Deze ronde en ovale kuilen hadden een dia
meter van 3-4 m. Bij het verdiepen en cou

< Op twee locaties kon een kuilenkrans
worden gereconstrueerd.

In de omgeving van Grootebroek zijn opmerkelijk

afwijkende oriëntaties in de verkaveling te vinden.
Mogelijk zijn deze (deels) te verklaren door

de in de ondergrond aanwezige
Bronstijdpercelering. >

< Een opvallend fenomeen: meerdere greppels
uit de Bronstijd werden in de Middeleeuwen
opnieuw uitgegraven.

Een aanzienlijk deel van de sporen bestond uit
grote ovale kuilen uit de Middeleeuwen.

Dit soort kuilen wordt vaak

geïnterpreteerd als daliegat. >
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peren van de sporen bleken alle een meer
rechthoekige vorm te hebben, waarbij de
korte zijde steeds parallel aan het dorpslint
lag. De lengte-breedte ratio was variabel,
maar lag gemiddeld rond 3:2. De diepte van de
kuilen lag rond de 0,8 - 1,0 m. De verspreiding
leek zich opvallend genoeg te beperken tot de
westzijde van het terrein.
Dit soort kuilen wordt vaker in West-Friesland
en andere (oorspronkelijke) veengebieden van

Noord-Holland gevonden en worden vaak
geïnterpreteerd als middeleeuwse daliegaten,
zie pagina 89.
Uit een van de kuilen kwam een vrijwel com
plete grote kogelpot tevoorschijn. Op basis van
de vorm, het baksel en het feit dat de pot was
bijgedraaid op een draaischijf kon deze in de
periode 1275-1325 worden gedateerd. Uit de
kuil kwamen naast deze pot ook enkele brok
ken hutteleem met indrukken van organisch

Uit een van de kuilen kwam

een vrijwel complete kogelpot
uit de periode 1275-1325.

materiaal tevoorschijn. Het overgrote deel van
het aardewerk dat in zone 1 dicht op het
dorpslint werd gevonden, kon in de periode
1375-1425 worden gedateerd. De scherven
waren vrij gefragmenteerd, maar zijn toch
van belang, omdat deze periode niet sterk
vertegenwoordigd is in de archeologie van
West-Friesland.
Archeologie West-Friesland, Sander Gerritsen
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Stedebroec-Grootebroek |
Zesstedenweg 159, de Schuilhoeve
Op 7 en 8 september 2010 werd een archeo
logische begeleiding uitgevoerd door
Archeologie West-Friesland op het achter
terrein aan de Zesstedenweg 159 in Groote
broek. In 2012 werd dit onderzoek verder
uitgewerkt (Gerritsen 2013).
Men verwachtte hier vooral bewoningssporen
uit de Bronstijd en overblijfselen van het
middeleeuwse St. Elisabethklooster dat hier
vroeger stond. Het klooster werd gesticht in
het begin van de 15de eeuw. Over de aan
wezige gebouwen die op het terrein stonden
en over de indeling van het complex en de
veranderingen daarbinnen in de loop van de
tijd, is niet veel bekend.
Tijdens de begeleiding kwamen verschillende
funderingen van muren en uitbraaksleuven
tevoorschijn. In de noordwesthoek van de
bouwput werd een relatief zware muur
fundering gevonden. De fundering maakte
een haakse hoek en was opgebouwd uit rood
en oranjerood baksteen. De onderzijde had
een breedte van 55 tot 60 cm, de bovenzijde
was tweesteens. Mogelijk stond er oorspron
kelijk een tweesteens muur op. Ondanks de
variërende baksteenformaten ging het niet
om hergebruikt bouwmateriaal.
Op de zuidelijke helft van de bouwput werden
enkele brede uitbraaksleuven gevonden.
Mogelijk behoren deze samen met het muur
werk bij het oorspronkelijke kloostercomplex.
Wellicht kan een deel van de overige uitbraak
sleuven worden geïnterpreteerd als de res
Het St. Elisabethklooster op de kaart van Jacob van Deventer
van circa 1560.
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tanten van een insteekhaven, die in de loop
van de tijd opschoof. De tegenwoordige haven
ligt hier nog steeds vlakbij.
Bij de opgraving van het klooster Bethlehem
aan de Bangert in Blokker werden vergelijk
bare structuren gevonden (Van den Berg 2008).
Mogelijk waren er meer overeenkomsten met
dit klooster. Een vergelijking tussen beide
complexen en de omliggende percelen doet
vermoeden dat er aan de Zesstedenweg grote
delen van het kloostercomplex in de bodem
aanwezig zijn. De resten van de hoofd
gebouwen zullen zich waarschijnlijk vooral in
het vierkant tussen de Zesstedenweg, de sloot
ten westen van de Sint Elisabethstraat en de
noordwesthoek van het Medisch Kinderdag
verblijf bevinden. Hierbij kan men denken
aan een kloostergang met in het midden een
begraafplaats, een kerk of kapel, de slaap
vertrekken van de monniken en andere
gebouwen. In analogie met klooster Bethlehem
kunnen in het gebied ten zuiden hiervan tot
aan de Tocht sporen worden verwacht van een
haven met een complex slotensysteem, water
putten, andere bijgebouwen, zoals bijvoor
beeld een brouwerij.
Een groot deel van de sporen ligt redelijk diep,
waardoor ondanks de bestaande bebouwing
veel bewaard zal zijn gebleven.
Naast de sporen werden er ook veel vondsten
op het terrein opgegraven. Net iets meer dan
de helft van het aardewerk kwam uit de
periode 1400-1550. Noemenswaardig is een
fragment van een kom met standring.
Deze kom is geheel voorzien van witte slib en
is inwendig geglazuurd. Aan de binnenzijde
zitten groene strepen.
Van de metaalvondsten verdient er een wat

In de noordwesthoek van de

bouwput werd het restant van een
zware muurfundering gevonden,

die mogelijk bij het oorspronkelijke

kloostercomplex hoorde. >

Brede uitbraaksleuven aan de

zuidwestzijde van de muren die

hoogstwaarschijnlijk onderdeel
uitmaakten van het klooster. >
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Tussen de middeleeuwse

vondsten bevond zich een kom

voorzien van witte slib, die
inwendig was geglazuurd.
Aan de binnenzijde waren

groene strepen aanwezig.

Voor- en achterzijde van een mogelijke spinlood

uit vermoedelijk de 12de of 13de eeuw.
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meer aandacht, namelijk een ronde platte
schijf van lood met een diameter van 32 mm.
In het midden zit een gat met een diameter
van 13 mm. De schijf is aan weerszijden
versierd met een geometrische versiering van
onregelmatige streepjes haaks op het gat; het
lijkt wel alsof er is geprobeerd een ‘runen’achtig schrift na te bootsen.
Dit soort schijven is wel vaker in WestFriesland gevonden in een middeleeuwse
context.
De versiering varieert van dit onregelmatige
pseudo-schrift tot gelijkmatig verdeelde
strepen en blokken. De schijven zijn mogelijk
als spinklos of spinlood gebruikt, maar
worden door sommigen ook wel als amulet
beschouwd. Gezien de datering (12de-13de
eeuw)is het lood een indicator voor middel
eeuwse bewoning voorafgaand aan de bouw
van het klooster in Grootebroek.
Archeologie West-Friesland, Sander Gerritsen

< Een vergelijking van het onderzochte terrein
en de omliggende percelen (in Grootebroek)
met het opgegraven klooster in Blokker

doet vermoeden dat er nog veel sporen en

vondsten in de omgeving aanwezig zullen zijn.
Beide afbeeldingen zijn op dezelfde schaal.

De archeologische begeleiding

van de werkzaamheden

voor de N203 in Assendelft. >

Zaanstad - Assendelft | N203
Om de verkeersdruk op de overgang van de
Dorpsstraat in Assendelft naar de Provinciale
Weg (N203) te verminderen worden enige
wegen omgelegd. Bij de Forbofabriek worden
twee vijvers gegraven voor de opvang van
regenwater. Onder de nieuwe weg door zou
een watergang worden aangelegd om het
water af te voeren. Omdat de graafwerkzaam
heden voor de vijvers en de watergang plaats
zouden vinden in een gebied dat weliswaar
van archeologische waarde was, maar dat

tegelijkertijd in de jaren ’60 en ’70 van de
vorige eeuw al danig op de schop was geweest,
werd besloten tot een archeologische bege
leiding. Er zouden nog resten van vind
plaatsen uit de IJzertijd/Romeinse Tijd,
de Middeleeuwen en de 17de/18de eeuw
kunnen liggen.
Tijdens de begeleiding zijn – zoals verwacht –
relatief weinig archeologische sporen gevon
den. In totaal zijn slechts 6 spoornummers
uitgedeeld. De belangrijkste sporen zijn een
sloot en een waterput. De sloot is in
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werkputten 3, 4 en 5 aangesneden. Deze sloot
is in de 20ste eeuw gedempt, waarna er een
kleine greppel in is gegraven; vermoedelijk
om de erfafscheiding te blijven markeren. Uit
de vulling van deze sloot komen enige 17de- en
18de-eeuwse aardewerken scherven en twee
tinnen lepels.
De waterput bleek gevuld te zijn met meer
vondsten uit dezelfde periode. Voor de Zaan
streek is dit een bijzondere vondst. Afval
verdween meestal in de sloten achter de
huizen en werd nauwelijks in waterputten of
beerputten gegooid. Een waterput met
huishoudelijk afval is dan ook een unieke
vondst, die inzicht kan geven in de leef- en
eetgewoontes van de 17de- en 18de-eeuwse
Zaanse dorpsbewoner. Opvallend is de grote
hoeveelheid houten voorwerpen.
Het vondstmateriaal bestaat uit honderden
scherven van borden, potten en tegels van
roodbakkend en witbakkend aardewerk,
majolica en faience en enige metalen objecten,
waaronder een knoopje en het hengsel van een
houten emmer. Tussen de houten voorwerpen
bevonden zich resten van een emmer en een
tiental holle, houten rolletjes waarop afdrukken
van garen aanwezig waren. Mogelijk houden
deze verband met weefactiviteiten. Krommenie
en Assendelft waren in de 17de en 18de eeuw het
middelpunt van zeildoekfabricage. In Assendelft
woonden veel thuiswevers die rollen zeildoek
weefden. Een andere interessante vondst is het
houten deel van een schaats.
In de waterput zijn enige leren schoenen en
iets wat lijkt op een heuptas gevonden. Bota
nisch materiaal was ook aanwezig. Drie
monsters zijn genomen en deze zullen worden
gedetermineerd.

Het komende jaar zal dit vondstcomplex
verder worden onderzocht. Hopelijk kan deze
voor de Zaanstreek zeldzame vondst veel
nieuwe informatie opleveren over het leven
van 17de- en 18de-eeuwse Assendelftse
thuiswevers.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Zaanstad - Assendelft | Sportpark
De Omzoom
In opdracht van gemeente Zaanstad heeft
BAAC bv eind oktober 2012 een inventarise
rend veldonderzoek uitgevoerd in plangebied
Saendelft Omzoom te Assendelft. De aan
leiding voor het onderzoek is de geplande
inrichting van het gebied als sportpark. Het
plangebied bevindt zich ten noordwesten van
de dorpskern van Assendelft. Het gebied ligt
tussen de Noorderweg (in het noorden), de
Communicatieweg West (in het westen), De
Kaaik (in het zuiden) en de nieuwbouw Saen
delft in het oosten. Uit bureauonderzoek van
Hollandia is gebleken dat in de nabijheid
verschillende vindplaatsen uit de IJzertijd,
Romeinse Tijd, Volle en Late Middeleeuwen
en Nieuwe Tijd liggen. Vergelijkbare vind
plaatsen werden ook in het plangebied
verwacht.
In het plangebied zijn 81 proefsleuven aan
gelegd van 30 x 4 m. Om inzicht te krijgen in
de geomorfologische en bodemkundige
karakteristieken van het plangebied zijn in
alle proefsleuven minimaal twee profiel
kolommen gedocumenteerd. In een selectie
van de sleuven is een kijkgat gemaakt om te

De opgraving Kreekrijk vond onder winterse omstandigheden
plaats.

controleren of er geen tweede archeologisch
niveau aanwezig was. Van deze kijkgaten is
het profiel gedocumenteerd om beter inzicht
in de bodemopbouw te krijgen. Ter hoogte van
de kreekrug is in drie proefsleuven een vol
ledig profiel gedocumenteerd. Het onderzoek
is aangevuld met een booronderzoek, waarbij
de bodemopbouw tot een diepte van maxi
maal circa 7,5 m beneden het maaiveld is
onderzocht.
In het plangebied is een vroegmiddeleeuwse
veenlaag aanwezig met daarboven een klei
pakket uit de 12de/13de eeuw. Deze lagen zijn
in vrijwel het gehele plangebied gevonden, al
is het laatmiddeleeuwse kleipakket wel
grotendeels in de bouwvoor opgenomen. Op
de kreekrug zijn zowel het veenpakket als het
kleipakket verdwenen door aftopping. Er is
zo’n 20 tot 30 cm weg.
Het fysisch-geografisch onderzoek heeft drie
kreeklopen in het plangebied aangetoond.
Deze kreeklopen lijken zich iets ten noord
oosten van het plangebied van een gezamen
lijke hoofdgeul af te splitsen.
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In het plangebied zijn drie soorten vindplaatsen
te onderscheiden. De eerste soort bestaat uit
rechthoekige zandwinningskuilen, waarvan
de meeste uit de Late Middeleeuwen dateren.
In totaal zijn veertig van dit soort kuilen
gevonden, waarvan er 32 op de oeverwal
liggen en de rest in het komgebied. Eén kuil
lijkt onder het vroegmiddeleeuwse veen
pakket te liggen. In de vulling van deze kuil is
een scherf handgevormd inheems aardewerk

gevonden. Deze kuil dateert mogelijk uit de
IJzertijd of de Romeinse Tijd. Twee andere
kuilen zijn mogelijk ook uit deze periode.
Vindplaats 2 bestaat uit een greppel uit de
IJzertijd/Romeinse Tijd die wellicht in
verband gebracht moet worden met een
omheining voor vee. Vindplaats 3 bestaat uit
perceelgreppels uit de Middeleeuwen/Nieuwe
Tijd; deze zijn verspreid over het hele plan
gebied te vinden. De sporen uit de IJzertijd/

De donkere baan dwars door de put is de kreek. In de vulling van de kreek is aardewerk uit de IJzertijd gevonden.

Romeinse Tijd bevinden zich onder het vroeg
middeleeuwse veenpakket. De sporen uit de
Late Middeleeuwen zijn door het veenpakket
gegraven en bevinden zich onder het 12de-/
13de-eeuwse kleipakket. De sporen uit de
Nieuwe Tijd zijn door het 12de-/13de-eeuwse
kleipakket gegraven.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland
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Zaanstad-Koog aan de Zaan |
Hoogstraat 26-28
Enige jaren geleden is aan de Hoogstraat in
Koog aan de Zaan een 17de-eeuws pakhuis
gedemonteerd. Binnenkort zal het worden
herbouwd op het perceel Hoogstraat 26-28.
Voorafgaand hieraan heeft onderzoeksbureau
Transect uit Utrecht in augustus een boor
onderzoek op de percelen uitgevoerd. Onder
een verstoorde laag van 40 cm lagen archeo
logische resten uit de 17de en 18de eeuw.
Omdat de percelen worden opgehoogd, zal de
herbouw van het pakhuis deze archeologisch
belangrijke resten niet verstoren, maar eerder
beschermen. Om deze reden wordt geen
vervolgonderzoek uitgevoerd.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Zaanstad-Zaandam | Damkade en
Damstraat
Vanwege de aanleg van een waterafvoer van
de in 2012 opengegraven Gedempte Gracht
naar de Zaan toe is een diepe sleuf gegraven
door de Damkade en de Damstraat. In deze
sleuf heeft onderzoeksbureau Hollandia
archeologen in opdracht van de gemeente
Zaanstad op 14 en 15 september een aantal
boringen gezet om de bodemopbouw te
bekijken. Dit gebeurde niet alleen om een
beter beeld te krijgen van de bodem ter plekke,
maar ook om erachter te komen of nog resten
van de beroemde Zaandammer overtoom in de
bodem aanwezig waren.
Uit de zes boringen bleek dat onder een ver
stoorde laag van 0,6 tot 2,0 m diepte de oever

van de Zaan nog aanwezig is. Vanaf de Zaan
loopt de bodemlaag mooi omhoog naar de
Westzijde toe; de oude dijk die het hoogste punt
van de oever vormt. Halverwege is hout aan
geboord. Mogelijk zijn dit resten van de over
toom. De aan te leggen afvoerbuis ligt groten
deels in de verstoorde bovenste bodemlagen,
waardoor verder onderzoek niet nodig is.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Zaanstad-Zaandam | WestzijdeBullekerk
Tijdens straatwerkzaamheden en het planten
van boompjes op het plein voor en deels naast
de Bullekerk op de Westzijde in Zaandam,
hebben stratenmakers fragmenten menselijk
bot gevonden. Hoewel dit plein in de jaren ’70
van de vorige eeuw rigoureus was heringericht
en de werkzaamheden grotendeels niet dieper
gingen dan 50 cm, waren er mogelijk toch
archeologisch interessante lagen aanwezig en
Het bij de Bullekerk opgegraven botmateriaal was in goede staat,

zoals blijkt uit deze frisgewassen schedel.
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aangesneden. Daarom gaf de gemeente Zaan
stad Archeologenbureau Argo uit Zaandam
opdracht deze werkzaamheden te begeleiden
en boringen te zetten.
De Bullekerk is gebouwd in 1638-1640 en daar
na uitgebreid. Volgens de overlevering werd de
kerk gebouwd op de plek waar in de Tachtig
jarige Oorlog een schans lag. Tot in de 19de
eeuw werd er begraven rond de kerk. Het boor
onderzoek moest in ieder geval uitwijzen of de
kerk op een oude schans stond en of er nog

belangwekkende resten van begravingen
onder het kerkplein aanwezig waren.
Of de kerk op een oude schans staat, kon
echter niet worden vastgesteld aan de hand
van de boringen. Wel werd duidelijk, ook uit
waarnemingen tijdens de werkzaamheden
aan het plein, dat onder het plein, iets dieper
dan 50 cm, nog complete en puntgave houten
grafkisten liggen. Ook zijn fragmenten van
natuurstenen grafplaten met inscriptie
gevonden.

Bij de graafwerkzaamheden voor de bestrating bij de Bullekerk werd precies de bovenkant van grafkisten geraakt,
zoals hier op de foto goed te zien is. Op verzoek van de archeologen is daarna minder diep gegraven.

Op advies van de archeologen is bij de verdere
werkzaamheden niet dieper gegraven dan
50 cm. Bij nieuwe graafwerkzaamheden op
het plein, dieper dan 50 cm, zal uitgebreid
archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.
De situatie op het kerkplein voor de Bullekerk
vertoont veel overeenkomsten met die op het
kerkplein in Oostzaan. Ook dit plein was in de
tweede helft van de vorige eeuw tamelijk
grondig heringericht, maar ondanks dat
bleken er ook daar op 50 cm diepte nog gave
grafkisten en de fundering van een laat-15deeeuwse kerktoren in de bodem aanwezig te
zijn. Voor Zaanstad betekent dit dat vanaf nu
alle betrekkelijk recent
heringerichte kerk
terreinen ook als
terreinen van zeer
grote archeologische
waarde op het
bestemmingsplan
komen te staan. Dit
betekent dat ook bij
zeer beperkte graaf
werkzaamheden van
slechts enkele vier
kante meters, archeo
logisch onderzoek
verplicht zal zijn.
Piet Kleij, gemeentelijk
archeoloog Zaanstad,
Oostzaan en Wormerland
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Zaanstad-Zaandam |
Wilhelminasluis
Zaandam dankt haar naam aan een dam die
in de Middeleeuwen in de monding van de
Zaan werd gelegd. In deze dam ligt de Wilhel
minasluis, die de komende jaren wordt ver
lengd en 2 m verdiept wordt in verband met de
toegenomen omvang van de schepen die de
sluis passeren.
Vermoedelijk is de dam in het midden van de
13de eeuw aangelegd en is er sinds die tijd
sprake van bewoning in de directe omgeving.
Archeologisch onderzoek door amateur
archeologen heeft in ieder geval 13de-eeuwse
vondsten opgeleverd langs de Hogendijk op
nog geen 200 m afstand van de dam. Daar is
ook een visfuik uit die tijd gevonden. Vanaf
het begin van de bouw was er in de dam ver
moedelijk al een spuisluis aanwezig, waar
waarschijnlijk ook schepen mee geschut
konden worden. In 1430 is er een vermelding
van twee sluizen en in 1612 wordt een derde
sluis aangelegd. Tussen 1901 en 1903 vervangt
men twee van de kleine sluizen door één
grote, de huidige Wilhelminasluis.
Vanwege het grote archeologische en histo
rische belang van deze plaats besloot de
provincie Noord-Holland, in samenwerking
met de gemeente Zaanstad, een verkennend
archeologisch booronderzoek in de sluis uit te
laten voeren. Uitvoerder was archeologisch
onderzoeksbureau Hollandia archeologen uit
Zaandijk. Het boren gebeurde in de maand
september. Omdat de sluisbodem van basalt
blokken is gemaakt en vanwege het feit dat de
sluis gewoon nog in gebruik is, kon niet in de
< Artist-impression van de huidige Wilhelminasluis.
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sluis zelf worden geboord. De Westkade is
geheel van beton, zodat alleen de Oostkade
van de sluis overbleef als geschikte plaats om
boringen te zetten.
De resultaten waren zeer opmerkelijk. Aan de
hand van de boringen kunnen onder de Oost
kade drie zones worden onderscheiden: de
bodem van de Voorzaan, resten van de
middeleeuwse dam en de bodem van de Zaan.
De terp waarop de Oostzijderkerk staat, die als
voorganger een kapel uit de vroege 15de eeuw
had, werd niet aangeboord. De bodemlagen
onder de Oostkade van zowel de Zaan als de
Voorzaan gaan door tot 11 m diepte. Op deze
diepte zijn onder andere pijpenstelen
gevonden. Er is dus zowel in de Zaan als in de
Voorzaan sprake van een 17de- of 18de-eeuws
pakket grond met een dikte van 11 m. Elke
boring zat barstensvol met vondsten: aarde
werk, glas, leer, metaal en allerlei botanisch
materiaal, waaronder een stuk kokosnoot.
Vondsten van ná het eerste kwart van de 19de
eeuw lijken te ontbreken.
De vraag is natuurlijk of dit bijzonder rijke en
vrijwel ongestoorde lagenpakket ook in de
sluis zelf aanwezig is. Of is tijdens de bouw
van de Wilhelminasluis in 1901-1903 de
bodem zodanig verstoord dat er niets meer
van archeologische waarde aanwezig is?
Tijdens de Open Monumentendag (9 septem
ber) in de oude kerk van Jisp was de gemeente
lijk archeoloog aanwezig om archeologische
vondsten van particulieren te bekijken. Eén
van de bezoekers had in de jaren ‘60 van de
vorige eeuw gewerkt bij de bouw van het
Zaangemaal op de kop van de Wilhelmina
sluis. Volgens deze meneer werden er toen
zeer veel gave potten, pannen en kruiken

gevonden. Zelf had hij een puntgave 18de- of
vroeg 19de-eeuwse steengoed kruik bij zich,
die op de bodem van de Wilhelminasluis is
gevonden. De kans is dus aanwezig dat onder
de sluisbodem inderdaad een ongestoord
archeologisch bodemarchief aanwezig is. Om
deze reden is geadviseerd om tijdens de bouw
een definitief archeologisch onderzoek uit te
laten voeren. Dit zal volgend jaar of het jaar
daarop plaatsvinden.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

De vroegmiddeleeuwse scherf

die gevonden is op de Zaanse Schans.

Zaanstad-Zaandam | Zaanse
Schans
Een wandeling op de Zaanse Schans kan soms
interessante vondsten opleveren. Zo trof
AWN-lid Maybritt de Kort op 15 april in een
uitgebaggerde sloot een grijsgele randscherf
van een pot aan. De Kalverpolder, waarin de
Zaanse Schans ligt, is een in de Middel
eeuwen ontgonnen veengebied waar in de
Late Middeleeuwen bij het Kalf en Haalders
broek kleine nederzettingen ontstonden. In
de 17de eeuw is het gebied omdijkt. Op de
dijk, aan de kant van de Zaan, werden vanaf
die tijd molens gebouwd. In de 19de eeuw
kwamen elders langs de dijk wat huizen te
staan.
De scherf, met een lengte van 4,6 cm en
een hoogte van 2,5 cm, is van gedraaid
aardewerk. De doorsnede van de rand
bedraagt 12 mm, het kleine stukje wand is
0,4 mm. De buitenzijde en de rand zijn grijs,
de binnenzijde is gelig. Het is een hard
baksel, dat wil zeggen, er kan niet met de
nagel in worden gekrast. Als magering is fijn
kiezelgruis gebruikt van 0,5 tot 3 mm grootte.
De scherf is afk omstig van een pot met een
doorsnede bij de rand van 19 cm.
Jan de Koning van onderzoeksbureau
Hollandia archeologen, specialist
in vroegmiddeleeuws aarde
werk, determineerde de
scherf als vroegmiddel
eeuws, circa 450-900.
Hoewel het Zaanse veen
moeras pas in de Late
Middeleeuwen is ont
gonnen en vóór ruwweg
1100 niet was bewoond,
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worden in dit veengebied af en toe scherven
van vóór deze periode gevonden. Op
willekeurige plekken in het Zaanse
veengebied zijn scherven aardewerk uit de
IJzertijd, de Romeinse Tijd en de Vroege
Middeleeuwen gevonden. Dat is nog zonder
inbegrip van vondsten uit de bekende
nederzettingen uit de IJzertijd en de Romeinse
Tijd in het uiterste westen van Assendelft en
Krommenie, die gerelateerd worden aan de
niet ver daarvandaan liggende strandwallen.
Ook elders in de veengebieden in Nederland
komen losse vondsten voor die dateren van
vóór de ontginning en bewoning van deze
gebieden. De aanwezigheid van dergelijke
losse vondsten heeft waarschijnlijk te maken
met jagers, vissers en met vee rondtrekkende
boeren die het woeste, onontgonnen
veenmoeras bezochten. De scherf van de
Zaanse Schans past in dit beeld en geeft aan
dat het Zaanse veengebied op de oostelijke
Zaanoever in de Vroege Middeleeuwen door
mensen werd bezocht.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Zaanstad - Zaandam | Zuiddijk 115
Op het achtererf van het perceel Zuiddijk 115
in Zaandam worden woningen gebouwd en
parkeerplaatsen aangelegd. Voorafgaand
hieraan heeft de Hendrik Brunsting Stichting
van het Archeologisch Centrum van de Vrije
Universiteit in Amsterdam daar een verkennend
booronderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat
aan de achterzijde, tegen de slootkant aan, in
de 17de en 18de eeuw waarschijnlijk afval
gestort is. In steden werd afval in beerputten
en kuilen gestort, op het platteland van de
Zaanstreek verdween het afval in de sloten of
werd gebruikt om slootkanten te verstevigen.
Om deze reden zijn slootkanten op het platte
land van de Zaanstreek archeologisch net zo
interessant als beerputten in de steden.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland
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VARIA
De betekenis van Noord-Holland
binnen vroegmiddeleeuws Frisia
In het verleden is het lokaal vervaardigde
handgevormde aardewerk uit de Late Pre
historie en de Romeinse Tijd vaak bestempeld
als ‘Fries’, omdat de Romeinen de bewoners
van de noordwestelijke kuststreken ‘Friezen’
noemden.
Deze naam is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Bataven, Cananefaten of Chauken blijven
bestaan. Lange tijd werd hierdoor impliciet
aangenomen dat de huidige Friezen directe
afstammelingen zijn van de Friezen die de
Romeinse geschiedschrijver Tacitus in zijn
boek Germania noemt. De archeologische
realiteit blijkt echter wat weerbarstiger. De
Friezen, die we vooral kennen uit de vroeg
middeleeuwse Lex Frisionum, een van de Ger
maanse wetteksten die is opgesteld ten tijde
van Karel de Grote, zijn waarschijnlijk niet
dezelfde als die uit de Romeinse Tijd. Deze
veronderstelling is vooral gebaseerd op een
discontinuïteit in de bewoning in de kust
provincies tussen de Romeinse Tijd en de
Vroege Middeleeuwen. In Friesland werd een
onderbreking van de bewoning in de 4de eeuw
aangetoond door de opgraving van de terp
Tjitsma bij Wijnaldum. Hier zien we duidelijke
verschillen in materiële cultuur en huizen
bouw tussen de Romeinse Tijd (tot in de 3de
eeuw) en de Vroege Middeleeuwen (vanaf circa
425). Een ander argument voor onderbreking in
bewoning in de 4de eeuw in Friesland is het
ontbreken van prehistorische namen. Deze
namen komen wel voor in West-Nederland. Uit

de Lex Frisionum weten we dat het gehele
kustgebied van Sincfal tot Weser, dat is vanaf
Zeeuws-Vlaanderen tot in Noord-Duitsland,
Frisia werd genoemd. Dit zou impliceren dat
hier Friezen hebben gewoond of althans dat de
bewoners van dit gebied door de Frankische
schrijvers van deze tekst ‘Friezen’ werden
genoemd. Naast de aanwezigheid van pre
historische plaatsnamen zijn er in WestNederland ook steeds meer archeologische
aanwijzingen voor bewoningscontinuïteit of
ten hoogste een kort bewoningshiaat. De
inheemse bewoning uit de Romeinse Tijd loopt
op veel plaatsen veel langer door, soms zelfs tot
aan het begin van de 5de eeuw terwijl de vroeg
middeleeuwse bewoning op enkele plaatsen
mogelijk al in het derde kwart van de 5de eeuw
begint. Dit korte hiaat van één generatie is
lang genoeg om de inheemse cultuur bijvoorbeeld specifiek aardewerk - uit de
Romeinse Tijd te laten verdwijnen, maar te
kort om de algehele kennis van het gebied
(zoals plaatsnamen en de verkeersgeografische
kennis) te verliezen. In het grotendeels
onbewoonde veengebied ten oosten van de
strandwallen zijn vooral veel oude waternamen
in gebruik gebleven, zoals Stierop, Zaan,
Beemster, Wormer, Ilp en Jisp. Tot dan toe
lijken Zuid- en Noord-Holland erg op elkaar. In
de Vroege Middeleeuwen treden er tussen deze
gebieden echter ook duidelijke verschillen op.
In Zuid-Holland vinden we namelijk vanaf de
5de-6de eeuw grafvelden met crematies en
inhumaties, net als in Noord-Nederland. In
Noord-Holland echter zijn deze grafvelden tot
nu toe nog niet gevonden, zodat we moeten
aannemen dat vroegmiddeleeuwse grafvelden
hier ontbreken. Grafvelden uit de Romeinse

Tijd zijn in het kustgebied helemaal niet
bekend. De Friezen uit de Romeinse Tijd
kenden blijkbaar een grafritueel dat geen
archeologische sporen heeft achtergelaten. Dit
archeologisch onzichtbare grafritueel is alleen
in Noord-Holland blijven bestaan, terwijl het
in de aangrenzende provincies deels werd
vervangen door de vroegmiddeleeuwse
grafvelden. Dit zou kunnen wijzen op de
aanwezigheid van een kleine restbevolking in
het geïsoleerde Noord-Holland.
Hollandia archeologen, Jan de Koning

Farmers of the coast
In 2011 ging het NWO-project ‘Farmers of the
Coast’ van start. Onder leiding van Harry
Fokkens en Corrie Bakels (Universiteit Leiden)
zijn vier promovendi bezig met onderzoek van
het bronstijdlandschap van West-Friesland.
Onderwerp van het onderzoek zijn de onuit
gewerkte opgravingen van nederzettingen en
grafheuvels uit de vorige eeuw. Door dat onder
zoek te plaatsen in een nieuw landschappelijk
kader (Wilko van Zijverden), hopen we goed
inzicht te krijgen in de dynamiek van neder
zettingen (Wouter Roessingh) en het boeren
bedrijf (Yvonne van Amerongen). Ten slotte
willen we in beeld brengen hoe de bronstijd
gemeenschappen van West-Friesland pasten in
het grotere verband van kustgemeenschappen
langs de Noordzeekust. Vraagstukken van
culturele identiteit en communicatie worden
daarbij onderzocht door Patrick Valentijn.
De vier promovendi lichten hun onderzoek in
onderstaande tekst kort toe.
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Project 1 Landschap
Wilko van Zijverden
Eén van de doelstellingen van het project is
het maken van een nieuwe paleogeografische
reconstructie. Deze reconstructie vindt plaats
op drie niveaus: vindplaatsniveau, directe
omgeving van de vindplaats (straal van circa
1 km) en de regio West-Friesland.
Als eerste is een inventarisatie gemaakt van
beschikbare informatiebronnen. Deze bron
nen zijn zeer divers en wisselend van kwali
teit. Bijvoorbeeld in het ruilverkavelings
gebied Westwoud bleek een zeer complete
oppervlaktekartering te hebben plaats
gevonden, aangevuld met een karterend
booronderzoek. De oorspronkelijke gegevens
van dit karterend onderzoek zijn, na het
nodige speurwerk, boven water gekomen.

Op basis van de luchtfoto’s van Wil Metz (in
het kader van het project geïnventar iseerd en
gegeorefereerd) en de verschillende
opgravingen die in het ruilverkavelings
gebied hebben plaatsgevonden, is een goed
beeld van de verspreiding van vindplaatsen
tot stand gekomen. Daarnaast levert de
analyse van dit materiaal ook een duidelijk
beeld van onze kennislacunes. Voor de
reconstructie van het fysieke landschap kan
voor dit gebied gebruik worden gemaakt van
de originele boorgegevens van STIBOKA.
Gecombineerd met het AHN2 (Actueel
Hoogtebestand Nederland) kan een gedetail
leerde paleogeografische reconstructie
worden gemaakt. Het is de bedoeling deze
reconstructie in concept gereed te hebben in
het najaar van 2013.

Voor de regio West-Friesland is inmiddels een
nieuwe reconstructie gemaakt. Deze wordt
ondersteund door een groot aantal dateringen
en een herinterpretatie van de specialistische
data, die in de afgelopen decennia in het
gebied zijn verzameld. Op basis daarvan kan
aannemelijk worden gemaakt dat het zeegat
van Bergen op een later moment sloot dan tot
nu toe wordt aangenomen, namelijk circa
1100 voor Chr. en dat het landschap een
gevarieerde vegetatie kende, waarin ook
grotere aaneengesloten bosvegetaties voor
kwamen. Dit nieuwe model zal binnen
afzienbare tijd worden gepubliceerd.

< Paleo-geografische reconstructie (1500-1100 voor Chr.)

voor West-Friesland. Nederzettingsterreinen uit deze periode
zijn weergegeven in rood, losse vondsten in grijs.
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Project 2 Nederzettingen
Wouter Roessingh
In de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw is
veel archeologisch onderzoek gedaan in WestFriesland. Vele hectares werden onderzocht,
waarbij grote nederzettingsterreinen uit de
Midden en Late Bronstijd (1500-800 voor Chr.)
zijn ontdekt. Helaas zijn veel van deze onder
zoeken niet of nauwelijks uitgewerkt, zodat
we de opgegraven resten tot op heden maar
lastig kunnen interpreteren. Binnen het
onderzoeksproject worden de grotere
opgravingen uitgewerkt, in ieder geval die bij
Hoogkarspel, Andijk en Bovenkarspel. De
uitwerking van de oude gegevens zal helpen
om beter grip te krijgen op de dynamiek van
de bewoning in de Westfriese Bronstijd.
We zijn gestart met de uitwerking van een

onderzoek van de ROB in 1973 bij Andijk.
Tijdens dit onderzoek zijn op twee locaties
proefsleuven gegraven. Voor de ROB was dat
een eerste kennismaking met bronstijd
archeologie in het gebied. Daarnaast diende
de opgraving om de resultaten van veld
verkenningen te testen. In de smalle sleuven
kwam een enorme hoeveelheid bronstijd
sporen aan het licht. In de daaropvolgende
jaren is de ROB gestart met het grootschalige
onderzoek in Bovenkarspel-Het Valkje,
waarbij ongeveer 15 ha is onderzocht. Door
studentassistente Renate de Boer zijn in het
afgelopen jaar de opgravingstekeningen
gedigitaliseerd: 450 tekeningen en bijna
20.000 sporen! De meeste sporen dateren uit
de tweede helft van de Midden Bronstijd (circa
1500-1100 voor Chr.). Alle huisplattegronden

(92) dateren ook uit deze periode. Het blijkt dat
de huizen veel minder vaak zijn verbouwd dan
aanvankelijk werd gedacht. Het komt vrij vaak
voor dat een nieuw huis op vrijwel dezelfde
plaats als de voorganger werd gebouwd.
Sporen uit de Late Bronstijd (1100-800 voor
Chr.) beperken zich tot enkele concentraties
diepe greppels, die mogelijk verhoogde huis
plaatsen hebben geflankeerd.
Typisch voor bronstijd-sites in West-Friesland
zijn de vele greppels die het sporenoverzicht
domineren. De greppels hadden een belang
rijke functie in het draineren van het land.
Bovenkarspel-Het Valkje. Overzicht van alle sporen uit

de Bronstijd (circa 1500-800 voor Chr.). De huizen zijn in
roodbruin weergegeven, in blauw de vele greppels.
Overige sporen zijn in zwart afgebeeld.
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Ze zijn gegraven rondom bijvoorbeeld het
woonerf en de akkers en geven ons daardoor
inzicht in de keuzes die zijn gemaakt bij het
afbakenen van verschillende percelen. Door
een uitvoerige analyse van deze greppel
systemen is het mogelijk om binnen het
nederzettingsterrein vragen over de fasering
en functie van de verschillende percelen te
beantwoorden.

Project 3 Boerenbedrijf
Yvonne van Amerongen
De reconstructie van het landschap vormt de
basis voor de interpretatie van de menselijke
exploitatie ervan. Inmiddels is duidelijk dat
binnen West-Friesland verschillen bestaan
tussen sites in het westen en het oosten. In
het westen exploiteerden mensen brakke tot
zoute intergetijdengebieden, terwijl in het
oosten exploitatie van zoete tot licht brakke
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omgevingen de boventoon voerde. Beide
typen leefgebieden zullen hun eigen effect
op de levens van de mensen in West-Friesland
hebben gehad, zowel op de mogelijkheden
voor voedselproductie als op het voedsel dat in
het wild verzameld kon worden. Net als de
resten van andere wilde dieren, wijzen de
visresten erop dat mensen de directe om
geving van hun nederzetting exploiteerden.
Dit blijkt uit het feit dat er geen vis is
gevonden uit afwijkende leefgebieden op
enige afstand van de woonplaats; in het
oosten is bijvoorbeeld geen vis uit zoute
wateren gevonden. In het tweede deel van
dit onderzoek wordt in detail gekeken naar
akkerbouw en veeteelt in West-Friesland.
Door alle voedselaspecten van het boeren
bedrijf te belichten ontstaat een volledig
beeld van het boerenbestaan in de Bronstijd
in West-Friesland.

<< Bovenkarspel-Het Valkje. In het kader van het onderzoek
worden ook alle veldtekeningen gedigitaliseerd.

< Hoogkarspel-Tolhuis. Impressie van het veldwerk dat hier
eind jaren ‘60 werd uitgevoerd.

Project 4 Culturele identiteit en
handelsnetwerken
Patrick Valentijn
Het voorkomen van grote aantallen bronzen
objecten in gebieden waar tin en koper van
nature niet voorkomen, zegt ons dat er in de
Bronstijd een uitwisselingsnetwerk is ont
staan waarin koper, tin en bronzen objecten
over grote afstanden verplaatst werden. Ook
barnsteen, vuursteen, vee, mensen en ideeën
‘bewogen’ door dit netwerk. Het ontstaan van
zo'n netwerk moet grote sociale veranderingen
teweeg hebben gebracht. Al meer dan honderd
jaar houden archeologen zich daarom bezig
met de sociale, politieke en ideologische
achtergrond van dit netwerk. We weten door
etnografische studies dat in traditionele
samenlevingen uitwisselingsnetwerken vaak
door elites gedomineerd worden. In deze
samenlevingen zijn exotische objecten
gewild, omdat verre gebieden een bijzondere
betekenis hebben. Het zijn plaatsen buiten de
bekende wereld - plaatsen waar boven
natuurlijke wezens en krachten verblijven.
Elites reizen naar deze plekken om exotische
objecten en kennis te verkrijgen en zo te laten
zien dat zij de bovennatuurlijke krachten
kunnen beheersen. Dit geeft aanzien en
macht.
Als de betekenis en waarde van een object
afhankelijk is van haar plek van herkomst,
dan is het belangrijk om te weten hoe mensen
in de Bronstijd de wereld om hen heen zagen.
Werden andere gemeenschappen en gebieden
gezien als vriendelijk, vijandelijk, nietmenselijk, et cetera?
Archeologen hebben al het een en ander
geschreven over de identiteit van gemeen
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schappen en gebieden in de Bronstijd: over
hoe verschillen in materiële cultuur en
gebruiken wijzen op een regionale of lokale
identiteit en over hoe overeenkomsten tussen
regio's juist duiden op een supra-regionale
identiteit. Meestal wordt de aandacht op één
van beide gericht, maar dat is problematisch.
Zou er alleen een supra-regionale identiteit
zijn, dan zou je een gelijke verspreiding van
kenmerkende objecten over alle regio’s ver
wachten, omdat iedereen dezelfde voorkeur
zou hebben. Dit is echter niet wat we zien:
tussen de gemeenschappen rondom de Noord
zee zou in de Bronstijd een supra-regionale
alliantie van elites hebben bestaan, maar
binnen dit gebied werden sommige soorten
objecten of materialen alleen tussen bepaalde
gemeenschappen uitgewisseld.
Zouden er alleen regionale identiteiten
bestaan en mensen helemaal niets gemeen
hebben, dan zou uitwisseling tussen regio's
vrijwel onmogelijk zijn. Maar die uit
wisseling was er wel degelijk. Blijkbaar
bestond het wereldbeeld van de bronst ijd
mens uit meer dan alleen regionale of supraregionale ident iteit. Identiteit is nooit
enkelvoudig, maar meervoudig: iemand was
van een supra-region ale elite met een lokale
of regionale identiteit (en etniciteit, gender,
verwantschap, etc.).
Niet alle aspecten van je persoon spelen
echter een rol in iedere situatie. Welke
aspecten dat doen is afhankelijk van de
politieke, economische en ideologische
omstandigheden van een contactsituatie:
identiteit is situationeel. Het wereldbeeld
van de bronstijdmens moet daarom per
situatie gereconstrueerd worden.

De bronstijdarcheologie van West-Friesland
leent zich goed voor dit doel. Door het grote
aantal vondsten en sporen kan binnen het
onderzoeksproject zowel de voedseleconomie,
het grafgebruik, de nederzettingsstructuur als
het landschap (zowel fysiek als conceptueel)
voor deze regio onderzocht worden.
Er kan zo een aardig compleet beeld verkregen
worden van de waarden en normen van de
mensen in deze regio. Voor sommige
omliggende regio's hebben we hier al een
redelijk beeld van. Met behulp van ideeën uit
de sociale filosofie, sociale wetenschappen en
neurologie kunnen we daarom achterhalen
hoe verschillen en overeenkomsten in normen
en waarden tussen regio's per situatie
gewaardeerd werden door de betrokkenen.
Zo kunnen we bepalen wat de invloed was
van verschillen en overeenkomsten in
bijvoorbeeld huisindeling, grafgebruik en
sociale structuur op de uitwisseling van
bronzen zwaarden of op de uitwisseling van
koeien of vuurstenen sikkels. Het geeft ons
een kijkje in de bronstijdkosmologie, die
waarschijnlijk vele malen complexer was
dan tot nu toe gedacht.
Universiteit Leiden, Wilko van Zijverden, Wouter
Roessingh, Yvonne van Amerongen en Patrick Valentijn
Met dank aan Martin Veen en Jean Roefstra (depot in
Wormer), Wil Metz (voorheen UvA), Fokke Brouwer
(Alterra Wageningen) en Carla Soonius (Regio WestFriesland) en Esther Eilering (Saxion).
Voor meer informatie over het onderzoeks
project Farmers of the coast:
www.westfrisia.com

Enkhuizen | Noorderhavendijk tot
Compagniesbrug
In de Archeologische Kroniek van NoordHolland 2010 is verslag gedaan van een
archeologische begeleiding die door Archeo
logie West-Friesland in de stadskern van
Enkhuizen is uitgevoerd. Het rioolstelsel in
een aantal straten werd vervangen en
gedurende deze werkzaamheden zijn
archeologische waarnemingen verricht en
is vondstmateriaal verzameld. In het verslag
in de Kroniek zijn de voornaamste resultaten
gepresenteerd. Aan de Kaasmarkt en in de
Nieuwstraat zijn de eikenhouten beschoei
ingen van de oudste haven (aanleg 1362) van
Enkhuizen gevonden. In de Noorderhavendijk
werd een bakstenen kademuur uit de 17de
eeuw gevonden. In de Kalksteiger en de
Zwaanstraat zijn de resten van diverse huizen
opgegraven, waaronder een volledig bak
stenen huis uit de late 15de eeuw. Ook zijn de
kleivloeren en haardplaatsen van een 13deeeuws huis onderzocht.
In het verslag is gewezen op de grote hoeveel
heid vondsten, met name in de dempings
lagen van de haven. De uitgegraven grond is
voortdurend met een metaaldetector
afgezocht en dit heeft veel metaalvondsten
opgeleverd. Enkele van deze staan bij het
verslag in de Kroniek 2010 afgebeeld, zoals
een gouden munt, een koperen mesheft, een
tinnen speelgoedzwaard en een tweetal
pelgrimsinsignes.
Inmiddels zijn alle metaalvondsten
schoongemaakt en geconserveerd en is ook
het verslag van het onderzoek verschenen in
de serie West-Friese Archeologische
Rapporten. Omdat de begeleiding veel
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metaalvondsten heeft opgeleverd, worden
hier nog enkele bijzondere objecten afgebeeld.
Een klein aantal metaalvondsten komt uit de
13de of vroege 14de eeuw. Eén hiervan is een
kleine uitklapbare messing reisbalans voor
het wegen van munten, gevonden in de
ophogingslagen van de dijk onder de Breed
straat. Een andere vondst uit deze periode is

een kleine ijzeren knijpschaar. Uit ophogings
lagen uit de 15de en vroege 16de eeuw komt
een aantal insignes.
Bijzonder is het ronde profane insigne met de
afbeelding van een Spaanse edelman. Tot de
religieuze insignes behoort een klein insigne
met de afbeelding van Maria met Kind in een
poortgebouw. Een derde insigne is een sleutel;

de betekenis is niet zeker. Uit een jongere
ophogingslaag komt een zilveren vingerhoed
met daarop de naam MAERY IANS D(ochter)
gegraveerd. Dit fraaie voorwerp dateert uit
het einde van de 16de eeuw en was
ongetwijfeld een geboorte- of huwelijksgift.
De meeste vondsten zijn afkomstig uit de
dempingslagen van een deel van de haven.

Insigne met een Spaanse
edelman, 1525-1550

(diameter 29 mm).

Insigne in de vorm van een
sleutel (lengte 50 mm).

Reisbalans met

uitklapbare poten,
1275-1350.

IJzeren

knijpschaar,
1275-1350

(lengte 92 mm).

Insigne van Maria met Kind
in een poortgebouw
(breedte 25 mm).
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Uit historische bronnen is bekend dat de
demping in of kort na 1544 heeft plaats
gevonden. Uit de havenvulling komt een klein
aantal munten. Een hiervan is een zilveren
snaphaanschelling van Gelderland, geslagen
onder Karel van Egmont in de periode 1492-1538.
Een andere vondstcategorie wordt gevormd
door muntgewichten en rekenpenningen.

Bij een aantal rekenpenningen staat op de ene
zijde een koggeschip en op de andere zijde een
ruit met Franse lelies afgebeeld. Deze zijn
gemaakt in Neurenberg in Zuid-Duitsland.
Tot de vondsten uit de haven behoort ook een
kleine religieuze hanger.
Op de voorzijde staat Maria met Kind en de
tekst AVE MARIA GRACIA PLE(na). Op de

andere zijde is de verrijzenis van Christus uit
het graf te zien met op de achtergrond de
passiewerktuigen. Een bijzondere vondst is
een klein beeldje van lood/tin van St. Joris en
de draak. De kop van de draak en de speer
waarmee St. Joris de draak doodt, ontbreken.
De functie van het beeldje is niet bekend.
Mogelijk moet deze met de schutterij in

Zilveren snaphaanschelling van Gelderland, geslagen onder Karel van Egmont,

Voor- en achterzijde van een geelkoperen rekenpenning, gemaakt in Neurenberg

Voor- en achterzijde van een religieuze hanger van lood/tin (diameter 17 mm).

Voor- en achterzijde van een lakenlood uit Ieper in Vlaanderen (lengte 28 mm).

1492-1538 (diameter 34 mm).

(diameter 29 mm).
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verband worden gebracht. Uit de havenvulling
komen veel lakenloden, waaronder drie iden
tieke loden uit Ieper in Vlaanderen. Op deze
loden staat op de voorzijde het wapen van de
stad Ieper en op de keerzijde Maria met Kind
in een omsloten tuin.
Veel metaalvondsten komen uit de stortgrond
en zijn daardoor niet aan een specifieke

context te koppelen. Hiertoe behoren diverse
munten, waaronder ook de gouden munt die
staat afgebeeld in de Kroniek 2010. Een andere
munt die het vermelden waard is, is een
zilveren Taler uit Hamburg uit 1553. Niet
alleen de munten, maar ook de munt
gewichten horen bij handelsactiviteiten in
Enkhuizen. Twee muntgewichten uit het

begin van de 17de eeuw zijn nog in fraaie
staat; beide dateren uit de vroege 17de eeuw.
De ene was bestemd voor een Henricusnobel
en de andere voor een Arabische munt.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx
en Dieuwertje Duijn

Beeldje van St. Joris
die de draak doodt
(hoogte 50 mm).

Zilveren Taler, geslagen in Hamburg, 1553 (diameter 40 mm).

Zilveren vingerhoed met gegraveerde
naam MAERY IANS D(ochter),
1580-1600 (hoogte 26 mm).

Voor- en achterzijde van een muntgewicht voor een Henricusnobel.

Voor- en achterzijde van een muntgewicht voor een Arabische munt, gemaakt in 1614.
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Vondsten uit de Vecht

Nederlandse legerhelmen.

Inleiding
Van 2011 tot en met 2015 voert Waternet in
opdracht van het waterschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV) de sanering van de Vecht uit. De
Vecht is vervuild geraakt door lozingen en
intensief gebruik van de rivier. Ten behoeve
van de verbetering van de waterkwaliteit en
de daarmee samenhangende ontwikkeling
van de natuur en leefomgeving van de mens
zal in een periode van vier jaar 2,5 miljoen
kuub vervuild slib worden gebaggerd. Niet
alleen de Vecht, maar ook de zijrivieren
Weespertrekvaart, Gaasp en Smalweesp
worden schoongemaakt.
De sanering wordt aanbesteed in fasen.
Onlangs is de sanering van het NoordHollandse deel van de Vecht (het traject
Muiden-Nigtevecht) afgerond. Aan de
uitvoeringsfase is een archeologisch
vooronderzoek vooraf gegaan, waarbij de
rivierbodem met geofysische apparatuur is
afgezocht op archeologische restanten. Door
een dik slibpakket was de opspoorbaarheid
van de te verwachten archeologische resten
gering.
Riviercontexten kunnen in algemene zin vier
categorieën archeologische resten bevatten:
(1) scheepsarcheologische resten, (2) deposi
ties, (3) restanten van maritieme infra
structuur en (4) restanten van economische
activiteiten gerelateerd aan de rivier. Gezien
de beperkingen aan het vooronderzoek is
besloten om tijdens de uitvoering van de
sanering archeologische begeleiding te laten
plaatsvinden.
De mogelijkheden om tijdens een omvangrijk

baggerwerk ter plaatse archeologie te
monitoren zijn zeer beperkt. Vanuit
verschillende opzichten is de continue
aanwezigheid van een archeoloog op een
baggerschip lastig. Om te beginnen is de
stroom aan bodemmateriaal dermate groot
dat de zichtbaarheid van archeologische
vondsten zeer beperkt is. Al het bodem
materiaal komt waterverzadigd aan boord en
verdwijnt in een beunbak die deels gevuld is
met water. In deze omstandigheden kunnen
geen waarnemingen worden gedaan. Verder
zijn er diverse veiligheids- en milieuvoor
schriften, die fysiek contact tussen mensen
en de baggerspecie verbieden. Daarnaast is de
bedrijfsvoering op een baggerschip lastig aan
te passen aan archeologische eisen. Het zeven
van het baggerslib aan boord over een kleinere
maaswijdte dan 20 cm is niet haalbaar vanuit
praktische, maar ook economische redenen.
Er moet een bepaalde dagproductie worden
gehaald en de ‘archeologische opbrengst’
weegt niet op tegen de aanpassing van het
baggerregime.
Om deze redenen is besloten tot het moni
toren van de baggerspecie aan het einde van
het proces. De beunschepen gevuld met
baggerslib worden geleegd in het IJsseloog,
waar al het slib uit de bakken wordt gezogen.
Het puinresidu wordt van verschillende
schepen verzameld en uitgesorteerd bij een
verwerkingsbedrijf op materiaalsoort. Bij
deze sorteeracties heeft een materiaal
specialist van ADC meegekeken en diverse
vondsten verzameld die een representatief
beeld vormen van wat zoal in de Vecht terecht
is gekomen. Daarnaast bleef op de bagger
schepen een meldingsprotocol van kracht.
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Mogelijke archeologische voorwerpen zijn
telefonisch gemeld en in het geval dat er
sprake was van een wrakvondst of iets anders
structureels in de bodem, zouden de werk
zaamheden worden verplaatst tot het moment
dat een archeoloog de situatie ter plaatse had
beoordeeld.
Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat een
breed scala aan vondsten is veiliggesteld. Het
moge duidelijk zijn dat deze werkwijze slechts
een steekproef van het totaal aan archeolo
gische vondsten in de Vecht heeft opgeleverd.
Hoewel van alle geselecteerde vondsten met
grote zekerheid kan worden aangenomen dat
ze in de rivier zijn gedeponeerd om uiteen
lopende redenen, is het ontbreken van een
nauwkeurige topografische context een
belangrijke beperking voor de informatie
waarde. Desondanks hebben de geselecteerde
vondsten alle een zekere inhoudelijke waarde,
omdat ze alle op een eigen wijze een beeld
geven van hoe de mens door de tijd heen
omging en leefde met de rivier. De band
breedte van de datering van de vondsten
(totaal 500) ligt tussen de Romeinse Tijd en de
Tweede Wereldoorlog, waarbij de bulk van
met materiaal uit de 18de en 19de eeuw komt.
De Vecht was tot ver in de 19de eeuw een
belangrijke vaarroute voor handel en commu
nicatie. De rivier maakte gedurende de
Middeleeuwen deel uit van de voornaamste
binnenlandse vaarroute van noord naar zuid,
in het bijzonder de verbinding tussen de Rijn,
de Zuiderzee en de Noordelijke Nederlanden.
De betekenis van wat zich onder de waterlijn
bevindt, is grotendeels onbekend. Rivieren
vormen een archeologische context waarvan
de informatiewaarde en de omvang geleidelijk

steeds scherper in beeld komen. Zij dienden
niet alleen als vaarroute in een maritiem
cultuurlandschap, maar speelden en spelen
nog steeds een specifieke rol in de belevings
wereld van de mens. Rivieren hebben voor de
mens een cognitieve betekenis als grenzen,
oriëntatiemiddelen en barrières in het
landschap.
In de huidige tijd is het niet acceptabel om de
rivier te vervuilen met afval, het sanerings
project is in deze zin een afrekening met het
verleden. Voor de premoderne mens lag dit
heel anders, om uiteenlopende redenen zijn
materialen in de rivier terechtgekomen. In
algemene zin geldt dat de waterlijn een grens
vormde en dat materialen die in de rivier
terechtkwamen voorgoed uit het dagelijks
leven verdwenen. Rivierbodems vormen een
archeologische context die een fundamenteel
andere kijk op het verleden bieden dan archeo
logische contexten op land, zoals afvalkuilen
en beerputten. Daarnaast bevatten rivier
bodems materialen die qua aard, conservering
en gaafheid afwijken van contexten op land.
Deze contexten kunnen een belangrijke aan
vulling vormen op de beeldvorming van de
materiële cultuur uit het verleden, die hoofd
zakelijk op basis van landopgravingen is
gevormd.
Om deze redenen zijn baggervondsten van
belang. De relatie tussen mens en rivier is in
het kader van de sanering van de Vecht aan de
hand van de talrijke vondsten op uiteen
lopende wijzen geïllustreerd. Een eindeloze
hoeveelheid uit de Vecht opgebaggerd mate
riaal is langs het blikveld van de aan het
project verbonden archeologen gegaan. De
bulk van het materiaal bestond uit puin:

bakstenen, dakpannen, beton, balken en
planken. Daarnaast zijn talrijke accu’s,
plastic tonnen, dierenbeenderen, fietsen,
tuinstoelen en containers gevonden. Tussen
deze materialen lagen ‘archeologische
vondsten’, ook al is gedurende het project
veelvuldig de vraag gesteld waar archeologie
begint en waar archeologie ophoudt. We
hebben ons niet laten leiden door een nauw
geformuleerd, van tevoren opgesteld onder
zoekskader. In de meest ruime definitie van
archeologie als de studie van menselijk
gedrag op basis van materiële resten, is het
voorkomen van opengebroken brandkasten of
vuurwapens in riviercontext in zekere zin
betekenisvol. De vraag is alleen of deze
vondsten daadwerkelijk iets toevoegen aan de
onderzoeksthema’s waarmee archeologen
zich bezig moeten houden. Het scherpste
criterium om aan te geven waar we ‘archeo
logie’ lieten beginnen was de ouderdom. We
zijn vondsten gaan verzamelen die de periode
omvatten van de Romeinse Tijd tot en met de
Tweede Wereldoorlog. Oudere vondsten zijn
niet gedaan en jongere vondsten hebben we
laten liggen. Daarnaast hebben we, gezien de
overweldigende hoeveelheid materialen,
ervoor gekozen om een representatieve selec
tie te maken. Van veel voorkomende vond
sten, zoals strijkijzers en bootshaken, hebben
we enkele representatieve exemplaren mee
genomen. En als laatste hebben we vondsten
geselecteerd die een specifiek verhaal ver
tellen over de relatie tussen de mens en de
rivier. De materialen en voorwerpen zijn,
zoals gezegd, om een bepaalde reden in de
Vecht terechtgekomen. Hoewel deze reden per
definitie niet door middel van harde bewijzen
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is te onderbouwen, kan er wel een voorstelling
van worden gemaakt. Ter illustratie: er zijn
talrijke redenen te bedenken voor het voor
komen van bootshaken in de Vecht, maar de
meest waarschijnlijke is dat het om van
schepen verloren voorwerpen gaat.
Aan de indeling van vondsten liggen aspecten
als de waarde, mate van compleetheid en om
looptijd ten grondslag. Het zijn drie aspecten
die buiten de context van deze rapportage tot
in grote diepte bediscussieerd kunnen
worden. We beperken ons tot de vaststelling
dat deze indeling voortkomt uit het inzicht,
het referentiekader, discussies met collega’s
en het gezond verstand van de uitvoerders van
het veldwerk en de auteurs van deze rap
portage. In totaal onderscheiden we vier
subcategorieën:

Enkele voorbeelden
Uit het traject Muiden-Nigtevecht zijn diverse
vondsten verzameld, die we hebben ingedeeld
in subcategorie 2.1: afval. Een van deze
vondsten is een zogenaamd strijkglas. Omdat
ze niet alleen van glas werden gemaakt, maar
ook van hout of natuursteen wordt ook wel
van strijkstenen gesproken. Tot aan de 19de
eeuw werden strijkglazen zowel met als zonder
steel vervaardigd. Strijkglazen of -stenen
werden niet voorverwarmd; de enige warmte
die vrijkwam, werd veroorzaakt door de
wrijving zelf en de lichaamswarmte van de
handen. Met de introductie van het strijkijzer
werd het strijkglas overbodig.
Bij de categorie ‘verloren voorwerpen’ moet
aan de ene kant gedacht worden aan per
soonlijke bezittingen die vanaf een

Indeling van de depositievondsten
Categorie

Omschrijving

Hoofdkenmerken

2.1

Afval

•K
 apot
•U
 it mode
•A
 fgedankt, vervangen door verbeterd product
•Z
 owel lange als korte omlooptijd

2.2

Verloren voorwerpen

• I ntact
•V
 oorwerpen met een relatief korte omlooptijd
•V
 an de kant / brug verloren: persoonlijke eigendommen
•V
 anaf schip: uitrusting schip, persoonlijke eigendommen, lading

2.3

Opzettelijk doen verdwijnen

•C
 omplete voorwerpen van waarde
•D
 uidt op een intentie die wat betreft tijd en context vrij goed te duiden is op
basis van de aard van het voorwerp
• I ntentie duidt op een belevingswereld waarin een scheiding is aan te
brengen tussen de dagelijkse wereld (boven water) en de ‘vergeten wereld’
(onder water).
•V
 oorwerpen met over het algemeen een relatief korte omlooptijd

2.4

Materialen behorend bij de
rivierinfrastructuur

•G
 rove materialen voor oeverbeschoeiingen bruggen, dammen
en steigers
•H
 ergebruikte materialen: kapotte grafstenen, bouwafval

vaartuig, brug of oever per ongeluk in de
Vecht terecht zijn gekomen. Het gaat om
persoonlijke bezittingen van waarde of om
gebruiksvoorwerpen die nog volop in omloop
waren. Ook kan het lading en uitrusting van
schepen zijn. Het is niet aannemelijk dat
schepen vergaan zijn op een relatief rustige
rivier als de Vecht, maar ongelukken bij het
overladen zijn niet ondenkbaar. Vooral bij
bouwm aterialen die over de Vecht naar
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steden werden vervoerd zijn dergelijke
ongelukken voor te stellen.
Van de persoonlijke bezittingen die in de
Vecht terecht zijn gekomen zijn een dolk en
een bijl fraaie voorbeelden. De dolk dateert uit
het einde van de 18de eeuw en is zo goed als
intact. De bijl is vermoedelijk 14de- of 15deeeuws en een vergelijkbaar exemplaar komt
voor bij de scheepsinventaris van een kogge
schip dat is gevonden bij het huidige

< Halffabricaat van een 11de-eeuwse molensteen.

Nederlandse legerhelmen. >

Marknesse op kavel M 107 in de Noordoost
polder. Het wrak komt uit de tweede helft
van de 14de eeuw.
Eén vondst kan met vrij grote zekerheid wor
den toegeschreven aan een verloren scheeps
lading. Het gaat om het halffabricaat van
een molensteen, die op basis van vorm en
bewerkingstechniek in de 11de eeuw
gedateerd kan worden. Deze steen komt uit
het Duitse Eifelgebergte en het geeft daarmee

een beeld van de middeleeuwse logistiek over
water. Het is een aanwijzing dat de Vecht deel
was van de middeleeuwse vaarroute over de
Rijn richting Noord-Nederland. De vondst
leert ons dat een dergelijke molensteen niet
volledig werd afgewerkt bij de plaats waar hij
is gemijnd, maar dat de afwerking kennelijk
plaatsvond in het afzetgebied. Het is zeer
aannemelijk dat hij in het kader van
transport per schip in de bodem van de Vecht
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terecht is gekomen. Een ander scenario,
waarbij de steen vanaf de oever in de Vecht
zou zijn gegooid (bijvoorbeeld als oever
versterking of als zinker voor een boei,
categorie 2.4), kan nooit helemaal worden
uitgesloten, ook al kan ervan worden
uitgegaan dat een dergelijke steen een zekere
waarde vertegenwoordigde en men bij
voorkeur afgedankte mater ialen hiervoor
gebruikte.
De meest interessante categorie is die van
voorwerpen die men vermoedelijk opzettelijk
heeft laten verdwijnen. Het gaat om voor
werpen die op basis van hun aard associaties
opwekken over het motief achter hun depositie
in de Vecht. In algemene zin kunnen we
zeggen dat deze voorwerpen in de Vecht zijn
gedeponeerd met de intentie ze permanent uit
de ‘levende wereld’ en daarmee de herinnering
te verwijderen. De waterlijn functioneerde als
grens tussen de levende wereld en de ver
getelheid. De historische en sociale context
van deze handelingen zijn reconstrueerbaar of
op zijn minst goed voor te stellen. De band
breedte van deze context is groot: het kan
variëren van rituele handelingen tot het zich
ontdoen van een moordwapen.
Een vondstcategorie waarvan verwacht kan
worden dat ze opzettelijk in de Vecht zijn
geworpen om ze voorgoed te laten verdwijnen
zijn legerhelmen. Twee van deze helmen zijn
ten tijde van de baggerwerkzaamheden
gevonden en direct gemeld: één bij Muiden en
één direct ten noorden van Nigtevecht. Het
zijn helmen van het type M27, voorzien van
een roodkoperen plaat met een gestileerde
Nederlandse leeuw. Deze helmen werden tot
en met de Tweede Wereldoorlog gedragen door

de Nederlandse Landmacht en zijn over het
algemeen bewaard gebleven zonder de
koperen plaat. Er is enige discussie over de
redenen voor het verwijderen van de platen.
Een van de redenen zou zijn dat uit experi
menten bleek dat een kogelinslag op deze
plaats niet zou afketsen, maar de helm zou
doorboren. Experts op het gebied van leger
helmen wijzen deze verklaring af omdat de
helmen vooral dienden als bescherming tegen
vallend puin, scherven en lichte kogels. Een
helm die beschermde tegen mitrailleurvuur
zou veel zwaarder moeten zijn. Ook wordt als
reden aangevoerd dat de helm met deze
blinkende plaat een schietschijf voor de vijand
zou zijn. Dit is weer in strijd met het gegeven
dat de koperen platen beschilderd werden. In
het verslag van H. van Heerde, sergeant in de
Staf van II - 19 RI, over de strijd op de Grebbe
berg wordt een andere reden voor het
verwijderen van de helmplaten aangevoerd:
(…) “Dat moet”, zeg de wachtmeester; “de
Franschen zien onze helmen voor Duitsche
helmen aan, omdat die leeuw er op zit en dan
schieten ze op ons, dat ding moet er af, dat is
levensgevaarlijk.”
Een laatste mogelijke reden voor het verwijderen
van de helmplaat ligt in het hergebruik van de
helmen voor de politie en luchtbeschermings
dienst tijdens de bezetting. De helmen werden
na het verwijderen van de plaat zwart geverfd.
Ook is een groot deel van de buitgemaakte
helmen in september 1940 geschonken aan
Roemeense strijdkrachten nadat zij zich
hadden aangesloten aan Duitse zijde.
De vondst van helmen in de Vecht kan gezien
worden als het gevolg van een handeling die
erop gericht was te voorkomen dat de helmen

na de capitulatie in Duitse handen zouden
vallen. Ze zullen dan ook door Nederlandse
soldaten in de Vecht zijn geworpen. Hetzelfde
geldt voor Duitse helmen die vermoedelijk door
Duitse soldaten die terugtrokken in de periode
van de bevrijding in de rivier zijn gegooid.
Vanuit deze interpretatie is het moment waar
op de helmen in de Vecht terecht zijn gekomen
scherp te dateren; direct na de capitulatie voor
de Nederlandse helmen en omstreeks de
bevrijding voor de Duitse helmen.
De laatste categorie bestaat uit materialen die
aan de rivierinfrastructuur zijn te relateren.
Rivieren zijn levende systemen. De wissel
werking tussen afvoer, sediment en ruimte
voor de rivier bepaalt hoe een rivier zich
gedraagt en verandert door de tijd heen. Na de
afdamming van de Kromme Rijn in 1122 bij
Wijk bij Duurstede verloor de Vecht een
belangrijk deel van de afvoer en zijn functie
als transportroute. Verder werd de Vecht na de
aanleg van sluizen bij de Hinderdam (15de
eeuw) en Muiden (17de eeuw) een relatief sta
biel systeem zonder invloed van getijde
werking uit de Zuiderzee. Het stroombed is
door de tijd heen in grote lijnen gelijk
gebleven. Ingrepen in de rivier zijn dan ook
nauwelijks nodig geweest: riviernormalisatie,
baggerwerk of kanalisering hebben in de
Vecht niet plaatsgevonden. De enige vorm van
menselijk ingrijpen in het systeem bestond
uit het versterken van de oevers. De grote
hoeveelheid puin die in de baggerspecie wordt
gevonden, kan in zekere mate worden terug
gevoerd op dergelijke ingrepen. Tussen dit
puin bevinden zich soms opmerkelijke
vondsten. Eén daarvan is een zandstenen kop.
Deze vondst dateert vermoedelijk uit de 17de
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eeuw en kan ooit als decoratie in een siertuin
gediend hebben. Na afbraak is hij als bouw
materiaal in de Vecht gestort. Ook al is het
storten van bouwpuin in de Vecht ook te zien
als een vorm van afvaldump, is er in dit
onderzoek voor gekozen hergebruikt bouw
materiaal met bijzondere kenmerken in te
delen in deze categorie.
Tijdens de sanering van de Vecht is getracht
om archeologisch onderzoek te integreren
met baggerwerkzaamheden. De ervaringen
die hierbij zijn opgedaan zijn waardevol voor
de toekomst. Aan de ene kant zijn de
beperkingen duidelijk in kaart gebracht, aan
de andere kant is gebleken dat er op een
constructieve manier samengewerkt kan
worden met baggeraars. Ook al
kunnen de belangen met elkaar in
strijd zijn, er is een ‘common
ground’ in de nieuws
gierigheid naar wat zich
eeuwenlang heeft
verborgen in de
rivierbodem. Door te
benadrukken dat
riviervondsten,
zelfs zonder
nauwkeurige
geografische
informatie, wel
degelijk infor

Kop van zandsteen uit Bentheim,
vermoedelijk uit de 17de eeuw.

matief zijn, heeft archeologie een plaats
gekregen in het saneringsproject. De
werkzaamheden worden nu voortgezet in het
Utrechtse deel van de Vecht en niet zonder
succes: een van de eerste vondsten
was een Karolingisch zwaard.
ADC ArcheoProjecten,
W.B. Waldus
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Vondstmeldingen Naerdincklant
van 1 januari tot 1 juli 2012
In de eerste helft van 2012 is er een aantal
fraaie vondsten gemeld, waarvoor bij deze
hartelijke dank aan alle vinders!
Op 11 oktober 2012 organiseerde de werkgroep
weer een metaalvondstenthema-avond, zowel
voor leden als geïnteresseerden.
1 De Bilt, Maartensdijk, Romeinse Tijd
Door detectorspecialist Menno Bosma werd
een vondst gemeld van een Romeinse
denarius met een diameter van circa 18 mm
en een gewicht van 2,80 gram. Deze zilveren
munt is op 17 februari 2012 gevonden in wat
vroeger de Achterwetering werd genoemd, ten
zuiden van Achttienhoven. Het is een denarius
van keizer Antoninus Pius, geslagen in Rome
in 152-153 na Chr. Op de voorzijde staat het
portret van keizer Antoninus Pius met tekst:
ANTONINVS AVG.PIVS.P.P.TR.P.XVI. Op de
keerzijde staat Annona met korenaren, een
modius (schepel) op een schip met de tekst
COS. IIII. Het is de 24ste Romeinse munt uit
het Gooi en de eerste van edelmetaal.
2 De Bilt, Hollandsche Rading, Romeinse Tijd
Dit jaar werd door detectorspecialist Adriaan
Hoogendoorn alweer een Romeinse munt
gevonden op een akker in Hollandsche Rading.
Het gaat om een gehalveerd exemplaar met
een doorsnede van 25 mm en een gewicht van
4,91 gram. Ondanks dat de letters nauwelijks
te lezen waren, kon de munt toch worden
gedetermineerd: het betreft een koperen as
van keizer Augustus (27 voor Chr. - 14 na Chr.),
< Afdruk van de middeleeuwse koperen zegelstempel (rechts). >
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Altaar-as type I, geslagen te Lugdunum (Lyon,
Frankrijk) tussen 15-10 voor Chr. Op de
voorzijde is keizer Augustus te zien met
een lauwerkrans naar rechts.
Omschrift: achter het hoofd
‘CAESAR’ en voor het gezicht
‘PONT.MAX’. Op de
keerzijde staat de tekst
‘ROM ET AVG’ met een
afbeelding van het
grote altaar van
Lugdunum. Dit
altaar werd in
12 voor Chr.
door Drusus
gebouwd
op de
samen
vloeiing
van de
Saône
en de
Rhône en
was gewijd aan
Rome en keizer Augustus.
Het altaar werd het centrum
van de keizerlijke cultus in
Gallia Comata (van de Rijn tot aan
de Pyreneeën). De keizerlijke propaganda
munt is het 25ste exemplaar uit het Gooi
en de tweede gehalveerde (zie jaarverslag
Naerdincklant 2008).
3 De Bilt, Maartensdijk, Late Middel
eeuwen
Door Menno Bosma werd een prachtige en
zeldzame vondst gemeld van een middel
eeuwse zegelstempel. Deze koperen zegel

stempel is op 2 maart 2012 gevonden in wat
vroeger de Achter Wetering werd genoemd,
ten zuiden van Achttienhoven (ten westen van
de A27). De afmetingen zijn: lengte 28 mm en
breedte 24 mm. Het is een groot deel van een
lage spitsovale zegelstempel uit de 13de of
vroege 14de eeuw. Op de keerzijde is een kam
met oogaanhechting te zien. De tekst luidt:
TRAIECTU + .S. IObIS . ROHBI.... O‘Zegel van
Johannes Rohbi… Utrecht’ waarbij de tweede
naam mogelijk Robertus is. De afgebeelde
figuur zorgt voor wat hoofdbrekens en heeft
menigeen vrije avonden gekost. Er is een
staande figuur te zien met een aantal
christelijke attributen, waaronder een sleutel
(St. Petrus), Bijbel en opvliegende duif. De
afgebeelde persoon draagt een bijzonder
hoofddeksel. Het lijkt geenszins op een
mijter, maar eerder op een tiara (vergelijk de
met twee kronen versierde tiara op de graf
tombe van paus Bonifatius VIII die qua tijd
goed overeenkomt met de datering van de
zegelstempel). Zonder twijfel gaat het om een
hoge geestelijke uit Utrecht of omgeving. Om
welke persoon het exact gaat, is op dit
moment nog niet duidelijk, maar nader
onderzoek door de vinder volgt.
4 Hilversum, Hilversum, Spanderswoud
Mark Eybers deed op 5 maart 2012 melding
van twee ijzeren kapmessen. Het zijn twee
zogeheten hiepen; werktuigen voor vlecht
heggen. Datering is niet helemaal duidelijk,
maar zal vermoedelijk tussen 1875-1950 liggen.
5 De Bilt, Maartensdijk, Nieuwe Tijd
Op 18 februari van dit jaar vond Adriaan
Hoogendoorn op een akker in Maartensdijk,
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langs de Tolakkerweg ter hoogte van de oprit
naar de A27, een schatvondstje bestaande uit:
1 Arendschelling uit Kampen (zonder jaartal),
1 Dubbele stuiver uit Overijssel 1616, 1 Dubbele
stuiver uit Gelderland 1646. De vondst betreft
vermoedelijk de inhoud van een (deel van een)
beursje uit circa 1650.
6 Huizen, Naarder Eng, Romeinse Tijd
Tijdens de jubileumborrel op 19 mei 2012 werd
door Ben Walet de vondst van een Romeinse
aardewerkscherf gemeld; een egaal zwarte
scherf, voorzien van decoratie in reliëf. Het is
een terra nigra randscherf van circa 6 cm,
gevonden tussen de Oude Naarderweg en de
Hoge Zeeweg op de Naarder Eng in de gemeente
Huizen. Terra nigra valt (samen met het terra
rubra) onder de noemer ‘Belgische waar’;
Noord-Gallisch aardewerk met een sterke
Romeinse invloed. Het terra nigra (import-)
aardewerk werd reducerend (met weinig zuur
stof in de oven) gebakken, waardoor een
grijze of zwartglanzende kleur ontstaat.
Aangezien de productie van dit type aarde
werk loopt tot ongeveer 100 na Chr. zal de door
Ben Walet gevonden scherf te dateren zijn in
de 1ste eeuw.

Grafinventaris uit de Vroege
Middeleeuwen (zie nr. 7).

7 Hilversum, Liebergerweg, Vroege
Middeleeuwen
Op 17 april werd door Johan Kolman een zeer
bijzondere vondstmelding gedaan, te weten
een kruik met vier voorwerpen. Na onderzoek
blijkt dat de vondst een deel is van een
grafinventaris uit de Vroege Middeleeuwen
(secundaire depositie in laatmiddeleeuwse
kan) afkomstig uit het bekende grafveld aan
de Liebergerweg.
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8 Muiden, Muiderberg, Vroege
Middeleeuwen
Op 22 mei 2012 deed Gerard Buhr melding van
enkele vroegmiddeleeuwse vondsten die
onlangs zijn gedaan door George Ording aan
het water tussen Muiden en Muiderberg. Het
zijn een beschilderde tuit van een Pingsdorfkruikamfoor en een glis (benen schaats).
Daarnaast werden ook de (bijna versteende)
tanden van een paard en een rund gevonden.
Het beschilderde tuitje is afkomstig van een
kruikamfoor met brede schouders, band
vormige oren en een klein opgezet tuitje. De
zogenoemde tuitamfoor diende als voor
raadkruik, voor met name vloeistoffen als
wijn en olijfolie.
Eerder zijn op deze locatie door Olaf Langen
dorff ook al veel vroegmiddeleeuws scherf
materiaal en dierenbotten en -kiezen
gevonden. Ook zat hier een stuk reliëfband
amfoor bij uit de periode 800-1100. Het
vondstenspectrum overziend, geeft dit een
sterke aanwijzing voor kustbewoning op deze
plaats in de Vroege Middeleeuwen (tussen
circa 800-1000, vermoedelijk doorlopend
in de 11de eeuw).
9 De Bilt, Hollandsche Rading, Nieuwe Tijd
Eind februari vond Norbert Voorbach op een
akker in Hollandsche Rading een zilveren
munt. Het bleek een vijfde Philipsdaalder uit
1567, gemunt in Maastricht.

Gouden keelsluiting
(zie nr. 11).

10 Hilversum, Hilversum, Hoorneboegse
Heide, Bronstijd-Romeinse Tijd
Een uitzonderlijke ontdekking werd begin
2012 gedaan door Rick Wortelboer. Tijdens
bewerking van een AHN-kaart (kaartbeeld
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opgebouwd uit digitaal ingemeten hoogte
punten) van de Hoorneboegse Heide te
Hilversum voor zijn werk, kwamen diverse
structuren tevoorschijn. De opvallendste zijn:
oude wegenstructuren, de anti-tankwal uit
de Tweede Wereldoorlog en een zogeheten
Celtic Field-complex uit de periode Late
Bronstijd – Romeinse Tijd.
11 Naarden, Naarden, Nieuwe Tijd
Op 18 maart 2012 deed Mark Eybers melding
van een fraaie gouden keelsluiting, die hij
had gevonden op een akker in de buurt van
Naarden. Het sieraadje zonder haakjes is 2 x 2 cm
en is een zeer luxe uitvoering van een zoge
heten akerhaakje uit de 17de (of 18de) eeuw.
Akerhaakjes werden gedragen aan de uit
einden van de kraag (vaak een paar) of de
bovenkant van een hemd vergezeld door een
of twee kwastjes van stof of kraaltjes. Aan het
onderste haakje heeft waarschijnlijk een
pareltje gehangen.

12 De Ronde Venen, Abcoude, Romeinse Tijd
Bij de aanleg van de golfbaan nabij de molen
langs de Angstel en het Abcoudermeer vond
detectorspecialist Pieter de Breuk in het jaar
2000 in het veen een Romeinse munt van Geta
(211 n.Chr.). Geta was de broer van Caracalla
en de zoon van keizer Septimius Severus. De
munt weegt 2,13 gram en is geslagen in Rome
tussen 200 en 202 na Chr. Het Penningkabinet
heeft de munt als denarius gedetermineerd.
13 De Ronde Venen, Abcoude, Vroege-Late
Middeleeuwen
Michel Hendriksen meldde begin maart dat
hij enkele jaren geleden, bij de verbreding van
de A2 langs de Angstel bij Abcoude (en nabij
het Abcoudermeer) diverse aardewerkscherven
had gevonden. Het gaat om Pingsdorf-,
Pafrath- en kogelpot aardewerk uit de periode
950-1200.

14 De Bilt, Maartensdijk, Late
Middeleeuwen
Door detectorspecialist Menno Bosma werd een
vondst gemeld van een zeldzame loden bulla.
De vondst werd gedaan op 25 november 2011 op
een akker in wat vroeger de Achter Wetering
werd genoemd, ten zuiden van Achttienhoven
(ten westen van de A27). Een bulla is een zegel
lood dat onderaan een officiële brief werd
gehangen namens de paus. Dergelijke pau
selijke boodschappen vanuit het Vaticaan
waren bestemd voor kerken, bisschoppen en
kloosters. Vermoedelijk is de vondst uit Utrecht
afkomstig. Op het middeleeuwse lood van het
Romeinse Vaticaanspost valt te lezen: Voorzijde:
GREGORIUS PP XI. Oftewel: Gregorius Papa
Patria XI (Gregorius XI, Priester van het vader
land). Keerzijde: SPASPE . Oftewel: Sanctus
Paulus Apostulus Sanctus Petrus Episcopus
(Heilige Paulus Apostel, Heilige Petrus Bis
schop). Doordat de naam van de betreffende
paus staat vermeld, is de bulla goed te dateren.
Gregorius was paus tussen 1370 en 1378 na Chr.
AWN Naerdincklant Archeologie Gooi en Vechtstreek,
Anton T.E. Cruysheer

Officiële brief en de zeldzame loden bulla (zie nr. 14).

Archeologische kroniek 2012 | Provincie Noord-Holland | 129

Inversie. Een nis in de putwand

 en archeologisch kunstproject
E
in Heiloo
In het kader van de Kunstroute in Heiloo
ontwierp beeldend kunstenaar Jos
Kaarsemaker een tijdelijk kunstwerk in een
werkput van de opgraving op de Zandzoom.
Kaarsemaker is lid van de Zandzoomgroep,
die bestaat uit kunstenaars die zich laten
inspireren door archeologische opgravingen,
veranderingen op de strandwal van Zuiderloo.
Het beeld bestaat uit een uit hout en plaat
materiaal geconstrueerde nis, die opgenomen
is in de putwand. De vorm van deze werkput
zal zodanig veranderd/aangepast worden dat
de nis en put samen een ‘architectonische
sculptuur ‘vormen. De nis refereert volgens de
maker aan de religieuze/spirituele historie
van Heiloo. Voor dit project werkte de
kunstenaar nauw samen met de archeologen
die de opgraving uitvoerden.
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